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Kosken Kaiku on iso yhdistystoimija kotikunnassaan. 
Sen riveissä harrastetaan niin hiihtoa, frisbeegolfia, 
lentopalloa, pöytätennistä kuin yleisurheiluakin. 
Jokaisella lajilla omat uskolliset kantavat voimansa, 
jos kohta monet pitäjän urheiluihmiset vaikuttavat 
useammassakin lajissa.

Mutta Kaiku voisi olla vielä suurempi. Jäsenmäärämme 
on tällä hetkellä vajaa 15 prosenttia kunnan väestöstä, 
eli karkeasti arvioiden joka kuudes koskelainen maksaa 
Kaiun jäsenmaksun. Johtokunnassa olemme jo pitkään 
olleet sitä mieltä, että ”sopiva” prosentti voisi olla 
vaikkapa 25, jolloin jäseniä olisi luokkaa 500 ja noin 
joka neljäs paikkakuntalainen kuuluisi paikalliseen 
urheiluseuraan.

Nykymaailmassa jäseneksi tuleminen ei ole aivan yhtä 
vaivatonta kuin takavuosina, jolloin toimenpiteeksi 
riitti jäsenmaksun maksaminen. Periaatteessa se riittää 
– ja on myös edellytys – jäsenyydelle nytkin, mutta 
sen lisäksi tarvitsemme muitakin tietoja, esimerkiksi 
osoitteen ja syntymäajan ainakin nuoremmilta 
urheilijoilta.

Modernit tietoturva- ja yksityisyydensuojavaatimukset 
edellyttävät meiltä kunnollisia sähköisiä 
jäsenjärjestelmiä. Pidämme jäsenrekisteriämme 
tietoturvallisessa myClub-järjestelmässä. Ilman 
sähköpostiosoitetta sen kautta liittyminen on 
ensimmäisellä kerralla mutkikasta, mutta helpottaa 
kovasti seuraavina vuosina, kun jäsen voi tilata 
itselleen jäsenmaksulaskun perinteisesti paperisena 
kotiosoitteeseensa. Mutta ihan ensimmäisellä kerralla 
kannattaa kysyä apua vaikka tutulta nuoremmalta 
väeltä. Seuraan voi liittyä myös vain kannatusjäsenenä 
ja he ovatkin hyvin tervetulleita.

Ihan pelkästään emme kuitenkaan etsi vain 
kannatusjäseniä. Jokainen laji ottaa mielellään vastaan 
uusia harrastajia ja tehtäviä ja asemia riittää, vaikka 
oma harrastus ei olisikaan se päällimmäinen asia. Kaiku 
kaipaa kovasti aktiivisia toimijoita, joka jaostossa ja jopa 
johtokuntatasolla. Uudet ihmiset tuovat uusia ajatuksia, 
jotka ovat välttämättömiä kehityksen mukana 
pysymiseksi.

Oma harrastaminen on kuitenkin se helpoin tapa 
aloittaa. Rohkaisenkin tämän lukijoita kovasti: jos 

tuntuu vähänkin siltä, että joku Kaiun harrastamista 
lajeista voisi olla mukavaa, tartu rohkeasti puhelimeen 
ja soita kyseisen jaoston puheenjohtajalle. Olen varma, 
että keksitte yhdessä jotakin molemmille osapuolille 
hyödyllistä ja mukavaa.

Nimittäin hyödyllistä oma liikkuminen on, olipa sitten 
kyse ruumiin tai sielun terveydestä, ajanvietteestä, 
kavereiden tapaamisesta, kilpailuvietin kyllästämisestä, 
nuorten auttamis- ja opettamishalusta tai ihan mistä 
tahansa urheiluun ja liikuntaan liittyvästä. Harrastaa 
voi toki yksinkin, mutta seurassa se on usein paljon 
mielekkäämpää ja mukavampaa. 

Koskelaiset yritykset ja yrittäjät ovat taas kerran 
mahdollistaneet tämän lehden tekemisen. 
Ilmoituksellaan he paitsi mahdollistavat nuorten 
urheilutoimintaa, myös antavat Kaiulle luontevan 
mahdollisuuden kertoa toiminnastaan ja saavutuksistaan. 
Lämmin kiitos kaikille ilmoittajille.
Seuran 100-vuotisjuhlat lähestyvät ja ne pidetään 
2025. Siihen mennessä valmistuu myös seuran 
100-vuotishistoria. Sen ja tämän lehdenkin tekemiseen 
halukkaat ovat tervetulleita mukaan. Ota rohkeasti 
yhteyttä, jos kiinnostaa. Yhdessähän näitä hommia 
tehdään!

Esko Heikkinen
Kosken Kaiku ry:n puheenjohtaja

Rohkeasti mukaan! 
Kosken Kaiku on iso yhdistystoimija kotikunnassaan. Sen riveissä harrastetaan niin hiihtoa, frisbeegolfia, 
lentopalloa, pöytätennistä kuin yleisurheiluakin. Jokaisella lajilla omat uskolliset kantavat voimansa, jos kohta 
monet pitäjän urheiluihmiset vaikuttavat useammassakin lajissa. 

Pääkirjoitus
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Seuran pöytätennisjaoston puheenjohtaja vuodesta 2015 lähtien. 
Harrastanut nuorena Kosken Kaiun riveissä lentopalloa. Koripallo oli 
lukioaikana lähellä sydäntä, mutta jäi lukion loputtua. Pöytätennikseen 
ajauduin mukaan, kun Alex, nuorin pojistamme innostui lajista. 
Koulutukseltani olen Tietokonetekniikan ja Konetekniikan Insinööri, 
ikää kertynyt 58 vuotta. Koskelle muutimme takaisin vuonna 1995. 

Olen kolmen aikuisen pojan isä, Kosken Kaiun ja Suomen 
Pöytätennisliiton johtokuntien lisäksi kuulun Kosken Lions klubiin. 
Kosken Tl. Nuorisoseurassa sain Pehtoorin arvon, kun täytin 50. 
Harrastuksiini kuuluu koiran kanssa lenkkeily, musiikin kuuntelu ja 
erinäköinen keräily. Olen myös intohimoinen penkkiurheilija.  
On mukavaa olla mukana Kosken Kaiun toiminnassa.  

Kosken Kaiun lentopallojaoston puheenjohtaja vuodesta 2011. 
Vaikuttanut myös seitsemän vuotta harrasteliikuntajaostossa. 
Johtokunnassa istunut vuodesta 2011 ja seuran varapuheenjohtajan pallilla 
syksystä 2014 alkaen. Ensimmäinen kosketus Kosken Kaiun toimintaan 
tapahtui pienenä poikana hiihdon muodossa. Vuonna 1991 alkoi ”ura” 
Kaiun lentopallossa ja se on jatkunut näihin päiviin asti. Pelannut myös 
kuusi kautta Kaiun miesten salibandyjoukkueessa eri alasarjoissa. Kosken 
Kaiku on ainoa urheiluseura, jota on edustanut ja todennäköisesti ainoa, 
jota tulee edustamaan. 

40-vuotias rakennusalan insinööri, joka työskentelee paikallisen 
rakennusliikkeen toimitusjohtajana. Suhteiden kestot töissä ja vapaa-
ajalla noudattavat samaa pitkäjänteistä kaavaa, sillä työt Ojarannan 
Rakennuksella alkoivat jo vuonna 2004. Samaisena vuonna solmittiin 

työsuhteen lisäksi toinenkin suhde, jonka johdosta hän saa olla isä kolmelle lapselle. Tällä hetkellä harrastuksiin 
kuuluu urheiluseuratoiminnan lisäksi kuntosali, juoksu, lentopallo ja silloin tällöin kierros golfia. 

Oman jälkikasvun harrastuksissa mukana oleminen on erittäin mukavaa ja antoisaa. Lapsissa ja nuorissa on koko 
tulevaisuus, niin myös urheiluseuran. Kosken Kaiku forever!

Seuran peruskoskelainen puheenjohtaja syksystä 2014 lähtien. Harrastanut 
Kosken Kaiun riveissä niin yleisurheilua, lentopalloa kuin pöytätennistäkin, 
mutta viime vuosikymmeninä profiloitunut nimenomaan pingismieheksi. 
Vähän yli 63-vuotias liikunta- ja kauppatieteilijä (LitM, MBA), joka on 
tehnyt työuransa terveydenhuollon ja erityisesti urheilulääketieteen 
markkinoinnin ja viestinnän parissa. Toimii ensi vuoden syksyyn 
osa-aikaisena urheilulääketieteen asiantuntijana kesälajien 
olympiavalmennuskeskuksessa Helsingissä ja suunnittelee sen päälle 
eläkepäiviä.  

Kahden aikuisen lapsen isä ja Suomen Pöytätennisliiton sekä Vuoden 
urheilukirjaraadin puheenjohtaja harrastaa pöytätenniksen ja lukemisen 
ohella varovaista lenkkeilyä sekä The Beatlesia ja vanhoja kulkupelejä. 
Ja pyrkii olemaan mukana lastenlasten elämässä. Kosken Kaiussa 
kiinnostuksen kohteita erityisesti Kaiku urheilee -lehti sekä vuonna 2025 
valmistuva seuran 100-vuotishistoria. 

Puheenjohtaja on aika ylpeä edustamastaan seurasta. Taloutemme 
on kunnossa ja toimintamme monin paikoin esimerkillistä, ainakin 
ulkopaikkakuntalaisten mielestä. Ja tuskinpa se kovin kauas menee, jos 
veikkaa, että Suomen tunnetuin koskelainen asia on Kosken Kaiku.

Harrastanut pienestä pitäen urheilua laidasta laitaan. Aloitti uransa 
UrjU:n riveissä hiihdossa ja yleisurheilussa. Taitaa olla jokunen piipahdus 
Punkalaitumen Kunnonkin edustajana yleisurheilukentillä. Teininä hän 
harrasti ensin vähän vakavammin keihäänheittoa, mutta treenikaverin 
puuttuessa hän huomasi pitävänsä lentopalloa parempana lajina. 
Kuljunmaan Palloseuran riveissä Essi pelasi nelos- ja kolmossarjassa 
lentopalloa, kunnes huomasi opiskelun vievän liiaksi aikaa harjoittelulta. 
Perheen perustamisen jälkeen hän pyrki toimimaan omien vanhempiensa 
tavoin, kannustamaan omia lapsiaan liikkumaan. Nykyään Essi höntsäilee 
lentopallossa ja sähläreiden sählyssä oman terveydentilansa mukaan. 
Tavoitteena hänellä on kannustaa kaikkia liikkumaan, lajista riippumatta.

Johtokunta
esittäytyy

KOSKEN KAIUN
Ketkä istuvat Kosken Kaiun 
johtokunnassa? Ihan tavallisia 
koskelaisia, voisimme sanoa. 
Toiset kiinnostuneempia jostakin 
tietystä lajista, toiset enemmän 
vain seuratoiminnasta. Seura pyörii 
vapaaehtoisvoimin, mutta työmäärä 
ei käy ylivoimaiseksi kenellekään. 
Lisäksi on muistettava, että suurin 
osa Kaiun työstä tehdään jaostoissa. 
Mutta tässä he siis ovat!

ESKO HEIKKINEN

ESSI PIETILÄ

TERO NAUMI 

SAKU KANASUO

Kallan Melojien kasvatti, Kuopion Ratsastajien koulima ulkoilmaliikkuja. 
Nykyisin harrastuksiin kuuluvat pääasiassa raviratsastus ja luonnossa 
liikkuminen lenkkikavereiden ja koirien kanssa. Näihin harrastuksiin 
ympäristö Koskella Tl tarjoaa huikeat mahdollisuudet. Hevonlinna on yksi 
ehdoton suosikki vapaa-ajanviettopaikka.  
 
Koskella asunut viitisentoista vuotta ja päässyt tutustumaan täällä 
hienoihin uusiin ihmisiin. Viimeksi kaikulaisiin liityttyään seuraan noin vuosi 
sitten! 

LAURA KETOLA
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Olen kahdeksantoista vuotta 
Koskella asunut yhdistysaktiivi. 
Kaiun hiihtojaoston toimintaan 
lähdin mukaan lasten harrastuksen 
myötä.

Hiihto on mukava ja monipuolinen 
laji. Minulle on ollut tärkeää 
tarjota lapsille mahdollisuus oppia 
hiihtämään hiihtokoulujemme 
kautta. Tosin minut näkee 
useimmiten huoltojoukoissa 
voitelemassa suksia tai 
tarjoilemassa hiihtäjille kuumaa 
mehua.

Vuosi Lempäälässä, 
kaksi Piikkiössä ja 37 
Koskella, eli 40-vuotias 

melkein paljasjalkainen koskelainen. Kaiun riveissä harrastin 
junnuvuodet lentopalloa ja yleisurheilua. Lentopallossa 
kaikulaisena kolme PowerCupin voittoa ja A-poikien SM-hopea. 
Seiväshypyssä ja korkeushypyssä muutama junioreiden SM-
mitali. Aikuisena lentopallosta tuli se itselle tärkein laji ja sitä tuli 
puoliammattilaisena harrastettua kymmenen vuotta.
 

Siviilipuolella olen ammatiltani metsätalousinsinööri ja tällä 
hetkellä työnantajani on Metsä Group. Muita kiinnostuksen 
kohteita urheilun ohella on pienimuotoinen sota-aikaisten 
tavaroiden keräily.
Kaiku loi pohjat omalle uralle ja nyt valmentajan/ohjaajan roolissa 
haluan auttaa nykyisiä kaikulaisia heidän tavoitteissaan. Ehkä myös 
kaksivuotias Vilho-poika ohjautuu Kaiun toimintaan. Sitten ollaan 
isänä tukena hänen harrastuksissaan.

Lentopallo tutustutti Hannan Kosken Kaikuun vuonna 2003, kun 
hän siirtyi pelaamaan seuran naisten 1-sarjajoukkueeseen. Hanna on 
syntynyt Oulussa, mutta asunut lapsuudessaan ja nuoruudessaan myös 
Kempeleessä, Helsingissä, Pieksämäellä, Järvenpäässä ja Salossa. 

Ensimmäiset vuodet Hanna toimi Kaiussa pelaajana, mutta vuonna 
2006 hän perusti seuraan Vipinä Varpaat -monilajikerhon, jossa 
tutustuttiin kauden aikana kaikkiin liikuntamuotoihin, joita Koskella 
pystyi harrastamaan joko urheiluseuran alaisuudessa tai olosuhteiden 
puitteissa. Vuonna 2012 Hanna oli mukana perustamassa Kosken 
Kaikuun harrasteliikuntajaostoa, jonka siipien suojaan myös Vipinä 
Varpaat siirtyi. Lisäksi harrasteliikuntajaosto organisoi toimintavuosiensa 
aikana mm. satubalettia, nuorten Kokeile! -toimintaa, Perhe-Peuhun, 
parkouria ja aikuisten juoksukoulun. Siirryttyään harrasteliikuntajaoston 

puheenjohtajaksi Hanna lunasti myös paikkansa Kaiun johtokunnassa. Tätä nykyä Hanna vastaa Kaiun 
jäsenrekisteriasioista.
 
Koulutukseltaan Hanna on YO-merkonomi, datanomi, sekä liikuntaneuvoja, joista jälkimmäisen tutkinnon hän 
suoritti oppisopimuskoulutuksena työskennellessään samalla Suomen Lentopalloliitossa, joka on edelleen 
hänen työnantajansa. Lentopallojaoston puheenjohtajan vaimo, ja kolmen liikunnallisen lapsen äiti harrastaa itse 
suunnistusta, lenkkeilyä ja laulamista.

TAPANI RANTANEN

JUKKA LEHTI

HANNA KANASUO

Frisbeegolfjaoston puheenjohtaja, joka asuu nykyään Hikiällä. 
Edustanut Kosken kaikua koko ikänsä. Aikaisemmin toiminut muun 
muassa yleisurheilu- ja lentopallojaostoissa ja valmentanut lentopalloa 
niin Koskella kuin Somerollakin yhteensä 15 vuotta.
Vuodesta 2015 pelannut frisbeegolfia aktiivisesti osallistuen jopa 
kerran amatöörien SM kisoihinkin. Jälkikasvua on kaksi aikuista lasta 
ja kolme lastenlasta. Työelämässä toimin rakennuspeltiseppänä 
Riihimäellä.

MARKO LEHTINEN

SEURAN JA JAOSTOJEN 
YHTEYSTIEDOT

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

Johtokunnan jäsen 
jäsenrekisterivastaava 
Hanna Kanasuo | 040 736 0033 
hanna.kanasuo@outlook.com

Johtokunnan jäsen, seuran sihteeri 
Laura Ketola | 050 575 9492 
laura.ketola@summitmedia.fi

Johtokunnan jäsen 
Jukka Lehti | 040 352 4802 
lehti.jukka@gmail.com

FRISBEEGOLFJAOSTO

frisbeegolf@koskenkaiku.fi
PJ Marko Lehtinen

045 128 9001

PÖYTÄTENNISJAOSTO

teromi10@hotmail.fi
PJ Tero Naumi

040 823 9895

LENTOPALLOJAOSTO

PJ Saku Kanasuo Seuran vpj

Johtokunnan jäsen

Johtokunnan jäsen

Johtokunnan jäsen

Johtokunnan jäsen

044 032 3169saku.kanasuo@ojaranta.fi

HIIHTOJAOSTO

PJ Tapani Rantanen
040 054 3159tappi@mbnet.fi

YLEISURHEILUJAOSTO

PJ Essi Pietilä
044 484 1101pietila.essi@gmail.com
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Ensimmäinen iso kaikulainen valtakunnallisesti 
noteerattu urheiluvaikuttaja oli tietenkin Kaarlo ”Kalle” 
Tuominen, Berliinin 1936 olympiakisojen 3 000 metrin 
esteiden hopeamitalisti. Tuohon aikaan olympialainen 
hopeamitali oli tosin aika paljon pienemmässä kurssissa 
kuin olisi nykyään. Kalle ehti olla Kaiun toiminnassa 
vuosikymmeniä, mutta ei toki ollut sitä vielä 
olympiamitalin saalistaessaan. Tuolloin hänen seuransa 
oli Helsingin Poliisivoimailijat. Kaarlo Tuominen kuoli 
98-vuotiaana 2006. Toki ihan seuran alkuvuosilta 
kannattaa muistaa myös esimerkiksi Yrjö Väinölän nimi. 

 
 
 
 
 
 

 

Kronologisessa järjestyksessä voisimme noteerata 
seuraavaksi nuorena poismenneen Heikki Tammisen 
sekä Uudessakaupungissa nykyään vaikuttavan Aimo 
Kaleniuksen, jotka molemmat olivat yli seitsemän 
metrin pituushyppääjiä. Äskettäin joukostamme 
poistunut Markku Jalli puolestaan kolmiloikkasi yli 15 
metriä.   
 

Ensimmäisen koskelaisen Kalevan kisojen eli 
yleisurheilun SM-kilpailujen mitalin nappasi hiihdosta 
yleisurheiluun siirtynyt Taina Syrjälä (os. Lähteenmäki) 
3 000 metrillä 1976. Taina oli myös ensimmäinen 
suomalainen nainen, joka juoksi kellotetun maratonin. 
Kestävyysjuoksuosastolla annamme propsit 
naapurikuntaankin, sillä maaottelujuoksija Pasi Mattila 
kävi viime vuosituhannen loppupuolella yläasteensa 
Koskella.  

Pian Tainan jälkeen korkeushyppyyn nousi Mikko 
Levola, jolla vei lajinsa mestaruuden kaikulaisena 
kolmasti ja oli mitaleilla myös kolmiloikassa. Mikko 
toimi myös Tuomas Sallisen valmentajana. Tuomaksen 
loikkamestaruus on vuodelta 1989. 

YLEISURHEILUSSA PALJON JUNIORIMITALEJA 
Junioriyleisurheilussa Kosken Kaiku on kerännyt 1980-, 
1990- ja vielä 2010- ja 2020-luvullakin aika läjän eri 
ikäluokkien SM-mitaleita. Aika usein sekä urheilijan että 
valmentajan sukunimi on ollut Lehti. Patriarkka Taisto 
ehti valmentamaan myös Jarno Koivusta, jolle napsahti 
aikuistenkin SM-mitali seiväshypystä. 
Salolainen Jarno löysi Koskelta vaimokseen Katri 
Suomisen, jolla hänelläkin on yleisurheilusta 
junioreiden SM-mitaleita. Katri on myös nuorten 
maaottelutason yleisurheilija, kuten Juha Knuutila ja 
Matti Haavistokin. Jälkimmäinen on muuten sukua 
Kuusjoella ja paikallisessa Humussa juosseelle myös 
sittemmin koskelaistuneelle Leena Aarikalle (Lepistö), 
jonka melko lyhyeksi jääneeltä uralta löytyy useampikin 
SM-mitali. 

Münchenin aikana Jarno Koivusta juhlittiin kultamitalisti 
Wilma Murron valmentajana. Wilmakaan ei mene 
Koskelta kauas, sillä Leenan tavoin hänkin on syntynyt 
Kuusjoella.  

Münchenin EM-kisojen aikana YLE Urheilu julkaisi jutun ”pienestä ja piskuisesta” Kosken Kaiusta, joka 
näyttäisi vaikuttavan yllättävän monella tavalla suomalaisessa urheilussa. Voi olla, että jutun synnyssä jäljet 
johtavat hiukan sylttytehtaalle, mutta asiaahan kyseinen tarina oli. Vaan eipä ollenkaan täydellinen. Sillä 
suomalaisessa urheilussa Koskihan on kuin Gallian kylä Asterixisissa! Siis lyömätön.

Kaikulais- ja koskelaiskytkentöjä

HUOLTO- JA VARA-
OSAPALVELU

Verkkokauppa
avoinna 24/7

SOMERO • LOIMAA • SALO • KAARINA • LOHJA • TUUSULA 
Ruunalantie 5 (02) 748 9300

TÄYDEN PALVELUN 
PIENKONE- JA  

VAPAA-AJANLIIKE  
JO 20 VUOTTA!

Lisäksi Someron myymälästä  
urheiluvälineet ja laaja valikoima  
urheilu- ja vapaa-ajan jalkineita ja vaatteita.

Sporttiareenalla nyt myös 

PADEL-KENTTÄ,  
tenniksen ja sulkapallon lisäksi!

VUOROJEN VARAUS 

044 720 3034

KONEHUOLTO T. LAUKKANEN OY
Lieto, Yliskulma 

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

DEEREN
varaosat ja huolto 
CASTROL ÖLJYN myynti

 

 

 

  

           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 ... 

 

ELEMIKA OY 
Mika Toivonen  
p. 0400 867 688 

mika.toivonen@elemika.fi 
www.elemika.fi 

 

LA CABRA DESIGN 
Taina Salminen  
p. 040 762 7526 
taina.salminen@ 
lacabradesign.fi 

www.lacabradesign.fi 
 

HÄRKÄTIE 450, KOSKI TL 

SÄHKÖ – KYLMÄTEKNIIKKA – LÄMPÖ    
 

 LA CABRA DESIGN 
 

www.lacabradesign.fi 

PALVELEVAT 
KATSASTUSASEMAT 

KOSKELLA ja LIEDOSSA
Palvelemme: KOSKELLA ma–pe klo 9.00–16.15

rekisteröintipalvelut ke klo 9–12

LIEDOSSA ma–pe klo 8.00–17.00

Tervetuloa paikallisille konttoreille!

Kosken Katsastuspalvelu 
Koskentie 372, Koski Tl  
02 720 010
www.koskenkatsastuspalvelu.fi

Tuulissuontie 34, Lieto
02 436 4300
www.wp-katsastus.fi

Liedon Katsastuspalvelu 

Kalle Tuominen

 Kosken Hammashuolto
Erikoishammaslääkäri

Simo Kosonen

Kiitos Kosken vuosista,
vastaanottoni siirtyy Turkuun:

Oral Turku Hämeenkatu 2
puh. 010 400 3735

Tervetuloa!
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Tuomas Sallista puolestaan juhlittiin EM-
hopeamitalisti Kristiina Mäkelän valmentajana, 
mutta onpa ”Kone” pyörinyt pitkään myös keihään 
pronssimitalistin Lassi Etelätalon taustalla. Leo Pusa 
on ykkösvalmentaja ja vastaa tekniikasta, mutta 
Tuomas hoitaa monta muuta osa-alueetta, eikä niistä 
vähäisimpänä vammakuntouksen, fysioterapeutti kun 
koulutukseltaan on. Nyky-yleisurheilijoista Tuomas 
valmentaa vielä mm. Ella Junnilaa. 

Kristiinan taustat tulevat vielä Wilmaakin lähemmäs 
Koskea, sillä hänen isänsä Jyrki kävi koulunsa Koskella. 
Jyrki muistetaan innokkaana koripalloilijana ja hänen 
pikkuveljensä Juhani on aviossa koskelaisen Anne 
os. Anttilan kanssa, yleisurheilun nuorten SM-
mitalisteja hänkin. Annen isoveli Rainer puolestaan on 
toiminut vuosikausia urheilumme keskusjärjestöjen 
(SLU, Valo, OK) hallinnossa ja on nykyasemaltaan 
Olympiakomitean järjestöpäällikkö. 

Münchenin moukarihäkissä pyörähteli 
peruskoskelainen ja Kaiun kasvatti Henri Liipola. Viime 
vuosina hänen seuransa on kuitenkin ollut Someron 
Esa. Mutta jotta ei Koskelta kadottaisi kokonaan, 
hänen valmentajansa vaimo on koskelaissyntyinen Outi 
Pihkanen, os. Lehti. 

Ainakaan ihan jokainen ei tiedä, että Koskella asuu 
kävelynkin SM-mitalisti. Hän on fysioterapeuttina 
täällä paremmin tunnettu Jenni Haapasalo, os. 
Halkivaha. Yhdessä sisarustensa Annen ja Minnan 
kanssa tytöt voittivat Oripään Vesalle useampiakin lajin 
joukkuekisan SM-mitaleita. 

Annemari (os. Sandell) ja Mika Kiekara (aik. Myöhänen) 
muuttivat Koskelle 2016, mutta ovat tätä kirjoitettaessa 
jo uusikaupunkilaisia. Münchenin EM-maratonilla 
esiintyneen Annemarin ura on hämmentävän pitkä 
ja Mikakin on ehtinyt voittaa ainakin 1 500 metrin 
SM-kullan hallissa. Kosken Kaikua ei kumpikaan ole 
edustanut. 

Ja jos veteraaniyleisurheilun puolelle siirrytään, 
Sorvastolla asuvan mutta Varsinais-Suomen 
Veteraaniurheilijoita edustavan Katrin Mertasen meriitit 
ovat ylittämättömät. 

MUISSA LAJEISSA 
Ennen Kristiinaa Tuomas ehti valmentaa mm. 
kolmiloikkaaja Johan Meriluotoa. Lisäksi hän toimi 

lentopallomaajoukkueen fysiikkavalmentajana 
vuosikausia. Mikko Levola puolestaan on valmentanut 
Tuomaksen lisäksi monen eri lajin urheilijoita 
mäkihyppääjistä lähtien. Korkeushyppääjä Oskari 
Frösén lienee valmennettavista tunnetuimpia. Tällä 
hetkellä Mikko valmentaa Münchenissäkin esiintynyttä 
Heta Tuuria ja on siviilivirassaan Liikuntakeskus 
Pajulahden toimitusjohtaja. 

Mielenkiintoinen koskelaisnimi on myös kunnassa 
aikanaan terveyskeskuslääkärinä vaikuttanut Tapio 
Marin, joka Turkuun muutettuaan nousi tunnetuksi 
urheilulääkäriksi ja perusti oman CliniSport-
lääkäriasemankin. Koskella innokkaasti lentopalloa 
pelannut ”Jöö” muuttui Turussa jääkiekkomieheksi 
ja seisoi vuosikausia TPS:n liigamiehistön ja ajoittain 
leijonamiehistönkin vaihtoaitiossa joukkuelääkärin 
roolissa. Tapion poika Veli-Pekka Marin toimii tälläkin 
HC TPS:n hallituksen varapuheenjohtajana ja on 
toiminut puheenjohtajanakin. 

Jääkiekkoon kun päästiin, niin mainittava on Kalle 
Kaskinen, joka on valmentanut SM-liigassa mm. juuri 
TPS:aa. Kallen isä Kauko tulee Koskelta, kuten myös 
TPS:ssä monta vuotta liigaa pelanneen Matti Ahon isä 
Markku.  

Markun veljen eli Antin tytär Anne puolestaan on 
SM-mitalisti ammunnassa. Hänen meriittinsä kirjataan 
kuitenkin Kaiun sijasta Kosken Tl. Eränkävijöiden 
arkistoon. MT-Teamin arkistoon kirjataan puolestaan se, 
että Mikko Mäentaustassa seura kasvatti kansainvälisen 
tason kilparatsastajan. Toinen kovan tason ratsastaja ja 
ratsastusvalmentaja on Kari Nevala, joka myös selostaa 
lajia.

Jääkiekossa Martti Tuomisen poika Martin kävi 
vähintään kokeilemassa liigarinkejä ja pelasi Mestiksessä 
monta kautta. Isä-Martin muistamme monista lajeista, 
mutta ihan nuoruusvuosiaan hän oli maan kärkinimiä 
niin pikajuoksussa kuin kiekonheitossakin. 

Lentopallosta puhuttaessa on mainittava Jukka Lehti. 
Kaiun nykyinen johtokunnan jäsen pelasi kymmenkunta 
vuotta maan pääsarjaa seuroinaan Salon Piivolley, 
Tampereen Isku-Volley ja Valkeakosken Isku-Veikot. 
Lisäksi Jukka on toiminut myös pääsarjatason 
apuvalmentajana Loimaan Hurrikaanissa. Samassa 
roolissa on työskennellyt myös Jani Korhonen. 
Lajin naisten pääsarjapelejä ovat vähintään 

RAKENNUSPALVELU
TMI TONI HAKALA

050 349 9878

JaMa-Power Oy   p. 040-526 4281   www.jama-power.fi

KANNOT PURUKSI  
PIHAPUIDEN KAADOT,  
KIIPEILYKAADOT

 Maansiirto 
Mäki-Kantti Oy 

Kalliomurske • Sepeli • Moreeni
0400 781 147

 Kalkit  

Janne Noki 
050 515 1592

Hämeentie 12, Koski Tl 
044-986 3937

Avoinna sopimuksen mukaan 
Nettiajanvaraus 24/7

KONEVUOKRAAMO 
KONEROBOTTI
Tapalantie 26, 31500 Koski Tl 

0500 554 214

ABLOY-valtuutettu A-LAATU-Lukkoliike

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

JA KULJETUKSET

-Kodinkoneet
-Kodin pienkoneet
-Puhelimet, tabletit

-Tietokoneet, tulostimet
-televisiot, soundbar

-myös tilauksesta
-Paristot, polttimot

-kausituotteita
-toimistotarvikkeet

-Lahjakortit

MA-PE: 9.00 – 17.00
LA: 10.00 – 13.00 
SU: suljettu

HÄRKÄTIE 16 
31500 KOSKI TL 
P. 044 976 7765

Nyt meiltä myös

tuotteet!

Myymälästä
Lisäksi

Tervetuloa!

Sähköasennus ja 

-suunnittelu  

P. Rautiainen

kokeilleet Marjatta Piika Vainio, Heli Kakko ja Terhi 
Virrasoja. Hanna Kanasuo työskentelee parhaillaan 
lentopalloliitossa seuratoimintakoordinaattorina. 
Ja kun Piika nousee esille, muistamme hänen 
10-vuotiaiden tyttöjen SE-aikansa 100 m juoksussa. 

Hiihdostakin löytyy koskelaisia ja ainakin kaikulaisia 
seniorien SM-mitalisteja. Marja-Liisa Juuse (os. 
Kääriäinen), Eeva Juusti ja Nina Haapanen voittivat 
viestin SM-pronssia kahdestikin, minkä lisäksi 
junioreiden SM-mitaleita on kaikulaisilla enemmänkin.  

Pöytätenniksessä Helsingistä Kaikuun muuttanut 
Martti Autio voitti kaksinpelin SM-kullan 1979. Alex 
Naumi uusi saman tempun 2022, ensimmäisenä 
syntyperäisenä koskelaisena. Aika lähellä oli vuoden 
1991 mestari Juha Päivärinta, jonka isä Pentti on 
syntynyt Koskella.  

Mestaruussarjan Kaiku voitti 1980, joukkueella Autio, 
Manni, Harry Serlo ja allekirjoittanut, jonka muut 
senioreiden SM-mitalit ja valtaosa pääsarjapeleistäkin 
iskettiin pääosin Tampereen KooVeen riveissä. Toinen 
seura oli helsinkiläinen Wega. Valmennuspuolella 
kovimpiin valmennettaviin kuului vantaalainen Pasi 
Valasti, joka pelasi SM-kisojen loppuottelussa peräti 18 
kertaa. 

Nuorten SM-mitalisteja ja junioreiden EM-kisaedustajia 
Kaiussa on hurja määrä. Nostettakoon erikseen 
esiin se, että sekä Veikka Flemming että Alex Naumi 
ovat pystyneet kaksinpelin voittoon junioreiden 
Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailuissa. Seuran omia 
kasvatteja on pelannut SM-sarjassa vuosien saatossa 11. 
Vantaalainen Sam Khosravi liittyi Kaikuun 11-vuotiaana 

ja on viisi vuotta vanhempana jo nelinpelin Suomen 
mestari Alexin kanssa. Sam saattaa hyvin olla seuraava 
suomalainen suurpelaaja.   

Pöytätenniksessä on sikäli harvinainen tilanne, että 
lajin erikoisliiton kaksi viimeistä puheenjohtajaa 
ovat asuneet samassa talossa Koskella – ensin 
Jouko Manni ja sittemmin allekirjoittanut. Joukon 
veli Olli puolestaan oli Bridgeliiton puheenjohtaja 
samaan aikaan kun Jouko vaikutti pöytätennisliitossa. 
Olympiakomitean alaisissa järjestöissä ei tunneta 
muita veljeksiä yhtä aikaa puheenjohtajina. 
Vielä todettakoon, että Jouko osallistui 1970 alle 
17-vuotiaiden EM-kisoihin ja voitti kuluneena kesänä 
70-vuotiaiden nelinpelin EM-hopeaa. Ja voidaanpa 
vielä muistaa sekin, että alun perin helsinkiläisessä 
Asko Rasisessa Kaiulla on kolmaskin pelaaja, joka on 
toiminut myös liiton puheenjohtajana. 

Ihan peruskoskelaisia junioreiden EM-pöydillä 
esiintyneitä pelaajia ovat ainakin Jouko Manni, 
Esko Heikkinen, Riku Autio, Veikka Flemming, 
Alex Naumi sekä Matias ja Rasmus Vesalainen, 
ulkopaikkakuntalaisista seuraa edustaneista lisäksi 
Martti Autio, Harry Serlo ja Sam Khosravi.  
 
Ja onhan meillä Koskella urheilutoimittajiakin. 
Itsekin olen lehtitalojen ohella tehnyt töitä niin 
YLElle kuin Eurosportillekin. Matti Lehtisaari tekee 
pitkäjänteistä uraa YLE Urheilussa ja samassa paikassa 
työskenteli aikanaan myös Tarmo Kivikallio, Kosken 
poikia molemmat. Vuosituhannen vaihteessa raitilla 
saattoi törmätä YLE Urheilun Jussi Eskolaan tai Riikka 
Smolanderiin, kummankin silloinen puoliso kun oli 
koskelaistaustainen. 

Alex Naumi

P. 040 768 4392 
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Biofarm Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi tuotteita jotka 
ylläpitävät ja parantavat eläinten hyvinvointia, terveyttä ja 
elinympäristöä. 

Jalkapallotoimittaja Antti Salon äiti Tuula asuu Koskella 
Tl ja onpa Riku Riihilahtikin syntynyt täällä, yhteiskoulun 
liikunnanopettajan Irja ”Iira” Riihilahden esikoiseksi. 
Täältä oli myös huippufutari ja jalkapallovalmentaja Mika 
Lehkosuon puoliso.  
 
URHEILU YHDISTÄÄ 
Melkein jokainen ihminen on harrastanut jotakin. Niinpä 
näiden ”etäkytkentöjen” kautta esiin tulevien nimien 
ketju on loputon. Kuten että ”Lulun” säveltäjänä ja 
lääkärinä uransa tehnyt Jukka Alihanka pelasi Koskelle 
jääkiekkomaalivahtina, kunnes sai kiekon korvaansa. 
Ja että sen ajan ystävyysotteluita mm. marttilalaisia 
vastaan tuomitsi Seppo Kallio, joka sittemmin tunnettiin 
korkeana maatalousvirkamiehenä niin MTK:ssa kuin 
Brysselissäkin. 

Ja kun oikein kauas mennään, niin (Eino) Olavi 
Hurmerintakin urheili aikanaan innokkaasti. Isä Arvokin 
oli innokas pesäpallomies. Olavin poika Sami ja aviossa 
Maaritin kanssa ja heillä on muusikkotytär Janna. Aika 
kauas mentiin urheilusta… 

Pyydän jo etukäteen anteeksi sitä, että varsin 
todennäköisesti tästä lähes muistinvaraisesti kirjoitetusta 
tarinasta puuttuu nimiä, jotka olisivat ansainneet 
tarinassa paikkansa. Antakaa kuulua heistä! Ja joka 
tapauksessa lisää Kosken ja Kaiun pojista ja tytöistä voi 
lukea viimeistään 2025, kun Kaiku täyttää 100 vuotta ja 
julkaisemme jo vuosikausia valmistellun historiateoksen.  

Esko Heikkinen 

P.S. Joku parempimuistinen voi tämän korjata, mutta 
mahtoiko olla niin, että Aimo Tammi kuului aikanaan ihan 
maamme tikanheittäjien kärkeen?

Heta ja Mikko

Jukka passaa



Frisbeegolf
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Frisbeegolfjaosto
Vetäjä MARKO LEHTINEN

Kausi 2022 frisbeegolfissa alkaa pikkuhiljaa olla 
lopuillaan, vaikka lajia pystyy harrastamaan myös 
talvella. Jaosto on suunnitellut myös talvirataa 
Hevonlinnalle, jotta myös talvella voisi ulkoilla 
frisbeegolfin parissa. 

Kaikulaiset ovat kiertäneet tänä vuonna ahkerasti 
erilaisissa kilpailuissa ja menestystäkin on tullut. 
Mainittakoon neljä pdga:n alaista voittoa kolmen eri 
pelaajan voimin. Ja monta top3-sijoitusta. Pitkästä 
aikaa olemme taas päässeet järjestämään Koskellakin 
frisbeegolfkisoja. Keväällä pidimme Hevonlinna 
AM -kisan, johon osallistui 80  kilpailijaa eri puolita  
Suomea. 

Kohauksena päätimme pitää koulukeskuksen 
9-väyläisellä radalla matalan kynnyksen kisan. Omasta 
mielestäni tapahtuma ylitti odotukset. Oli hienoa 
nähdä uusia junioreita mukana kisailemassa.
Kilpailun jälkeen pidettiin vielä pituusheittokilpailu 
yleisurheilukentällä. Vastatuuli vähän verotti pituuksia, 
mutta yleisö nautti. Vielä syksyllä järjestimme toisen 
pdga-kisan Hevonlinnalla, johon osallistui 40 kisaajaa.
Lokakuussa pidettiin vielä seuran mestaruuskilpailut 
keskustan ja Hevonlinnan radoilla. Ensi vuonna olisi 
tarkoitus pitää samat kilpailut samoissa ajankohdissa 
kuin tänä vuonnakin. 

Ja totta kai kaikki juniorit tai vaikka vanhemmatkin - 
frisbeegolfjaosto toivottaa teidät tervetulleeksi lajin 
pariin. Ota vaikka yhteyttä allekirjoittajaan ja kerron 
mieluusti toiminnasta lisää. 
 
Marko Lehtinen
frisbeegolfjaoston puheenjohtaja
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Frisbeegolf

JESSE LEHTISELLÄ ISOJEN ASIOIDEN KAUSI 

Kausi jatkui pienemmillä kisoilla ja vaihtelevilla 
menestyksellä. Paikalla ja ajalla ei ollut väliä, kunhan 
sai vähän kiekkoa heitettyä. Ehkä vuoden isoin 
kisani oli Tyyni 2022, joka on Euroopan suurin 
frisbeegolftapahtuma. Aikaisemmin en vielä ollut 
ilmoittautumista pidemmälle päässyt, kun vastaan on 
tullut peruuntumisia koronan ja muidenkin syiden takia.

Kisa käytiin kolmella eri haastavalla radalla, kukin 
omalla päivällä. Iso hieno tapahtuma ja kisaradoista 
kaksi kolmesta oli tuttuja entuudestaan. Ensimmäinen 
kierros oli Tuusulan Ford-radalla. Se on haastava 
metsärata, jossa par tuloksella ollaan jo korkealla. 
Kierros oli noin puolivälissä, kun elämän isot asiat 
astuivat mukaan: toisen lapsen jo synnyttyä alkoi 
kaksitasoinen rivitaloasuntomme olla hyvinkin ahdas 
ja koko kesän olimme etsineet omakotitaloa. Kuinkas 
sattui, kesken kierroksen puhuin välittäjän kanssa 
puhelimessa ja heitin siinä välissä. Muutama väylä 
meni asioita hoidellessa ja plussaa tuli tuloskorttiin. 
Tämä vähän harmitti kisan jälkeen, sillä se vaikutti 
kokonaiskisassa jonkin verran. Mutta jälkikäteen ei kyllä 
haittaa tippaakaan, että puhelun ansiosta omakotitalo 
saatiin ostettua! Kisoja tulee ja menee, mutta perheelle 
saimme hyvän talon ja lapsille paikan kasvaa.

Toinen kierros oli uusi tuttavuus Sipoossa 
Nevaksen golfradalla. Todella upeat puitteet pelata 
frisbeegolfia ja pelasin kierroksen par tulokseen, jolla 
kokonaiskisassa noustiin hetkellisesti.
Viimeinen kierros pelattiin Keravalla Keinukallion tosi 

haastavalla radalla, jossa pelasin omaan tasooni nähden 
vähän heikomman kierroksen. Kokonaiskisassa olin 
47/163, joten ei se niin huonosti mennyt, pelaanhan 
kovinta ma1 amatööriluokkaa.

Kotikentälläkin

Kisakausi jatkui taas vähän pienemmillä kisoilla ja 
erittäin vähäisellä ”treenillä”. Hevonlinnalla toisissa 
oman seuran kisoissa tuli ehjä kisa, kun pelasin kaksi 
kierrosta (40 väylää) ilman bogeja ja tuloksella -14 
saavutin kakkossijan.

Loppukauteen mahtuu vielä muutamia kisoja ja 
seuran mestaruuskilpailut, jossa pokaalia lähdetään 
puolustamaan. Kaudesta jää kuitenkin ihan hyvä maku. 
Joka kisasta tiedän, että olisi ollut mahdollista ottaa 
palkintosijoja, mutta sen verran vähän on heittoja 
alla, että peli ollut ailahtelevaa ja sijoitukset ovat 
vaihdelleet.

Tämä kausi mentiin elämän isot asiat edellä ja ensi 
vuoteen koitetaan iskeä taas kovempia tavoitteita 
ja kisoja. Hyödynnetään omaa pihaa ja koria 
treenaamiseen ja tuodaan pientä seuraa tuloslistan 
kärkipäähän.

Hyviä heittoja

Jesse

Suurempia tulostavoitteita en itselleni kaudeksi 
laittanutkaan, vaan jokainen kilpailu ja heitetty kierros tai 
harjoitus olisivat jo plussaa. Ja jos heittelemään pääsee, 
mieluummin menen suoraan kisoihin. Nämä tuovat 
mielestäni parhaimman hyödyn, kun joka heittoon tulee 
keskityttyä mahdollisimman tarkasti.

Liiton alaisia kilpailuja onkin tullut tälle kaudelle varmasti 
paljon enemmän kuin treenikierroksia tai kavereiden 
kanssa kierrettyjä. Muutamia kisamainintoja:

Ensimmäinen vähän isompi kilpailu oli Hyvinkäällä 
perinteinen Startti am. Monilla kausi alkaa tästä kisasta ja 
myös minulla se oli kalenterissa. Tosin ei ensimmäisenä, 
sillä olin jo ehtinyt käydä muutamissa pienemmissä 
tapahtumissa. Kisa pelattiin Hyvinkäällä kahdella eri 
radalla, jotka molemmat pelasin miinukselle. Sillä irtosi 
kisasta voitto. Tästä oli mukava jatkaa, kun sai kaksi 
ehjää hyvää kierrosta ja voiton. Itse arvostin tämän kisan 
voittoa kovasti, kun lähes joka vuosi kyseisen kilpailun 
käyn ja osallistujia on aina melko paljon.

Vuosi kääntyy loppupuolelle ja on aika käydä kautta 2022 läpi. Lähtökohdat ja tavoitteet poikkesivat edellisistä 
kausista jonkin verran, sillä kesällä oli toisen lapsemme laskettu syntymäaika. Tällainen onni kun kesällä meitä 
odotti, tiesin ja tiedostin jo kauden alussa, että aika tulee olemaan erittäin rajallista harjoittelemiseen ja 
kilpailemiseen. Asiat oli laitettava tärkeysjärjestykseen.

Koskella Tl jopa kaksi frisbeegolfrataa
Koskella Tl on mahdollisuus päästä frisbeegolfaamaan jopa kahdella eri radalla. Toinen rata sijaitsee keskustan 
pururadan yhteydessä, toinen Hevonlinnan ulkoilualueella. Tarkemmat tiedot alueista ja radoista löydät tämän 
lehden sivulta 61.



Pöytätennis
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Pöytätennisjaosto
Vetäjä TERO NAUMI

Kestääkö pää painetta?
Kun urheilijoita haastatellaan onnistuneen tai 
epäonnistuneen suorituksen jälkeen, usein esille tulee 
jännitys tai ”jäätyminen” H-hetkellä. Yleisurheilun 
EM-kisoissa nähtiin paljon Suomen urheilijoiden 
onnistumisia, mutta myös epäonnistumisia. Molemmissa 
tilanteissa esille tuli henkinen valmennus. Wilma Murto 
kertoi ratkaisevissa hypyissä olleensa ”flow-tilassa” ja 
pystyneensä sulkemaan pois mielestään paineet, yleisön 
ja muut kilpailijat. Tuloksena EM-kultaa ja uusi Suomen 
ennätys. Moukarinaiset sen sijaan odottivat ennakkoon 
paljon enemmän kuin lopulta jäi käteen. Tekniikka 
kuitenkin petti ratkaisevalla hetkellä. Olisikohan ollut 
jännitystä tai ”jäätymistä”.   

Pöytätenniksessä ottelu ratkaistaan usein vasta 
viimeisissä palloissa. Niissä tilanteissa todella tarvitaan 
henkistä kanttia. Jotta voitat, ratkaisupalloissa pitää 
uskaltaa ottaa riskejä ja pelata rohkeasti, luottaa omaan 
peliin. Se mikä onnistui treeneissä ilman paineita, pitäisi 
onnistua myös pelissä, jossa on paineita. Henkinen 
valmennus valmistaa pelaajan tai yleisurheilijan 
kohtaamaan näitä tilanteita ilman paineita.  
 
Monista entisistä huippu-urheilijoista on tullut 
urheilupsykologeja tai henkisen puolen valmentajia. 
Tuomas Grönmanilla on oma yritys ja hän hoitaa mm. 
TPS:n kiekkojoukkueen henkisen valmennuksen. Sanna 
Kämäräinen taisteli koko uransa henkisten ongelmien 
kanssa ja päätti uransa jälkeen tarjota nuorille urheilijoille 
sitä, mitä häneltä itseltään puuttui lähes koko uransa ajan 
- henkistä valmennusta. Hänellä on ”Henkisesti vahva” 
koulutuksia ja hän on myös haastatellut useita eri lajien 
urheilijoita näiden saamasta henkisestä tuesta uransa 
aikana.  

Henkistä valmennusta tarvitaan siis lajiharjoittelun ja 
fysiikka harjoittelun rinnalle. Sen ei tarvitse olla jatkuvaa, 
kuten laji- tai fysiikkaharjoittelun, mutta henkinen 
valmennus tarjoaa työkaluja siihen, miten urheilija 

saa tehtyä parhaan suorituksen tiukassa tilanteessa. 
Tai siihen, kuinka käsitellä epäonnistumisia ja jatkaa 
vahvempana eteenpäin kohti huippusuorituksia.
 
Lopuksi pari sanaa tulevasta kaudesta. KoKa:lla on tällä 
kaudella historiallisesti kaksi joukkuetta SM-sarjassa. 
KoKa 2 nousi viime kevään karsinnoista ylimmälle 
sarjatasolle, kun kaksi joukkuetta ilmoitti jäävänsä pois 
sarjasta. Koska SM-sarjassa ei saa olla kahta joukkuetta 
samalla nimellä, KoKa 2 pelaa sarjassa nimellä Pt Koski. 

KoKa 1 esittelee Kosken avausturnauksessa uuden 
pelaajan, kun Georgios Gerakios pelaa joukkueessa. 
Georgios on vuonna 2006 syntynyt pelaaja Englannista. 
Hän harjoittelee Eslövissä ja ”korvaa” tällä kaudella 
Alex Naumin niissä turnauksissa, joihin Alex ei pääse 
osallistumaan.
 

Tero Naumi
pöytätennisjaoston puheenjohtaja
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Pitkän linjan pöytätennismiehiä 

Mika, 60, on lajin Koskelle tuoneen legendaarisen 
kellosepän Martti ”Masa” Lappalaisen poika. Niinpä ei 
ole ihme, että tie Nuortentuvalle ja pingisharjoituksiin 
löytyi luontevasti 1970-luvun puolivälissä. 
-   Olin varmaan 13-vuotias, kun aloitin sisareni 
Iriksen kanssa samoihin aikoihin. Kävin ehkä joskus 
jo aikaisemminkin katselemassa, mutta Masa ei 
tyrkyttänyt lajia. Hän oli sitä mieltä, että halun on 
lähdettävä itsestä – kannettu vesi ei pysy kaivossa. 
Ensimmäinen pingismuisto on toki paljon kauempaa, 
kun Masa antoi mailan käteen ja käski pompotella 
palloa tavoitteena sata yhtäjaksoista osumaa. Muistan 
ensimmäisen kisanikin, joka oli Turun piirin alle 
14-vuotiaiden junioreiden TOP-10 karsinta Turussa. 

Koskelta pingis loppui 1980-luvun alkupuolella, 
mutta Mika pelasi vielä armeija-aikanaan saman 
vuosikymmenen lopulla paljon. Sitten hän pitikin 
paussia kuluvan vuosituhannen alkuun saakka. Tästä 
peliura on jatkunut yhtäjaksoisesti parikymmentä 
vuotta.  

-   Nykyäänhän olen paljon parempi kuin junioriaikana, 
joka jäi niin lyhyeksi.  

Mikan mielestä parasta pöytätenniksessä on 
sosiaalisuus ja yhteisöllisyys.  
-   Ja kuten kaikki pallopelit, laji tarjoaa makeita 
hetkellisiä onnistumisen elämyksiä. Vielä 
60-vuotiaanakin voi sanoa, että näinkin vanhana voi 
hyvin pelata ja jopa kehittyä. Tavoitteeni on pelata 
vielä monen vuoden ajan elämäni parasta pingistä, sillä 
tätä lajia voi harrastaa suurin piirtein hautaan saakka. 

Hankalinta on lajin mentaalinen vaativuus. 
-   Henkinen puoli on todella haastava. Jos hermo 
ei kestä, pelitaso niin putoaa niin paljon, että sitä ei 
kaikkien pää pysty käsittelemään. Oikeastaan se on 
sietämätöntä. Voisin hyvin sanoa, että tässä lajissa 
hermojännitys on joskus käsinkosketeltavaa. Ja kun olet 
pöydän ääressä yksin, joukkuekavereidenkaan taakse ei 
voi oikein piiloutua.

Mika Lappalainen ja Antti Posti aloittivat pöytätennisuransa jo Kaiun ”edellisen tulemisen” aikaan 1970-luvulla. 
Sitten pidettiin vähän taukoa ja vuosituhannen vaihteen tienoilla miehet innostuivat uudestaan. Kaksikko 
pelailee ahkerasti – sekä nuorempien että vanhempien rinnalla – eikä aio lopettaa ikinä! 

Mika Lappalainen Antti Posti

Pöytätennis-
joukkueet

KoKa1

KoKa2

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

KoKa6

 vas. Denis Fouxman, Janne Relander ja Mika Lappalainen

KoKa3

vas. Arto Karppinen, Antti Posti ja Timo Vesalainen

KoKa5

vas. Sam Khosravi, Georgios Gerakios ja Riku Autio,  
kuvasta puuttuu Alex Naumi

vas. Rasmus Vesalainen, Sami Ruohonen, Matias Vesalainen 
ja Esa Kanasuo
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-   Kannoimme pahuksen raskaita Stiga Expert -pöytiä, 
joiden jalkakiinnityksiin sormet jäivät helposti väliin. 
Muistan myös, kun yhtenä 
lauantaiyönä pelasimme 
tämän kirjottajan kanssa 
silloisella Kannaksella läpi 
yön. Se oli tanssireissun 
jälkeen ja muistaakseni 
siellä oli joitakin tyttöjäkin 
katselemassa. Yläasteen 
vieressä sijainnut Kannas 
oli tuohon aikaan 
kesäharjoittelupaikkamme ja meillä oli sinne oma avain. 
Rikos lienee jo vanhentunut… 

Antinkin ura alkoi uudestaan paluumuuton myötä. 
-   Kuulin, että ainakin Markus Heikkinen, Juuso 
Koskinen ja Janne Karonen olivat pelailleet jo jonkin 
aikaa, olisiko ollut aikoja 1998-99. Olin juuri muuttanut 
takaisin Koskelle ja uusvanha harrastus sopi minulle 
mainiosti. Vähitellen myös oma poikani Aleksi 
alkoi pelata ja kävimme kisoissa Virossakin. Siitä 
asti olen ollut aktiivisesti mukana. Ja Aleksin kanssa 

vetämästämme pingiskoulusta oli aika kauaskantoiset 
seuraukset, sillä tuolloin haaviin tarttui Naumin Alex.  

Anttikin korostaa pöytätenniksen sosiaalista puolta, 
jonka merkitys erityisesti iän kasvaessa vain lisääntyy. 
Samalla tulee liikuntaa, mutta erityisesti Antti arvostaa 
lajin edellyttämää jatkuvaa ajattelua. Kansainväliset 
tapahtumatkin ovat myös mukavia. Mies on käynyt 
tuomaroimassa niin kansainvälisessä Finlandia Openissa 
kuin lajin parakilpailussakin. Ihan erityisen mukavaa on 
kuitenkin seurata nuorten pelaajien kehittymistä. Tämä 
ei ole yllättävä toteamus henkilöltä, joka on jaksanut 
ohjata paikallisia nuoria pelaajia sitkeästi jo parin 
vuosikymmenen ajan.  

Mikan tavoin Anttikin on sitä mieltä, että hankalinta 
pöytätenniksessä on pallon hallinta: pelisilmää pitää 
olla. Siitä huolimatta hänkin on valmis suosittelemaan 
lajia ihan jokaiselle. 
-   Tämä on äärettömän mukava harrastus, 
jota voi pelata ympäri vuoden ja vaikka vähän 
vaatimattomimmissakin olosuhteissa. Lisäksi lajin 
kilpailujärjestelmä on loistava ja jokaiselle löytyy 
aina sopivia kisa- ja harjoitusvastustajia. Laji on vielä 
edullinenkin. 

Antin mielestä ikä näkyy hidastumisena. Silti voi olla 
aktiivinen ja yrittää 
parastaan. Ja mitä 
vanhemmaksi tulee, 
sitä enemmän laji käy 
myös kuntourheilusta. 
Parasta on kuitenkin se, 
että rasittavuuden voi 
helposti sovittaa juuri 
haluamalleen tasolle. 

-   Siksi suosittelenkin lajia kaikille, ikään, sukupuoleen 
ja kuntoon katsomatta. Koskella on erinomaiset 
peliolosuhteet, tervetuloa vaan koulun salille.  
 
Esko Heikkinen 

Mika pitää parhaina saavutuksinaan juniorina Jouni 
Laakson kanssa saavutettuja joukkuekisan 14-vuotiaiden 
pm-pronssia ja 15-vuotiaiden hopeaa. ”Toisella 
tulemisella” taskussa on mm. piirinmestaruuskisojen 
hopeaa 50-vuotiaiden luokassa. Innokkaana laji-
ihmisenä hän on valmis suosittelemaan lajia ”kaikille, 
joilla on vähänkin pallosilmää”. Jos sitä ei ole, opettelu 
on turhan hankalaa. 
-  Tietenkin tunnistan oman hidastumisenikin. Mutta 
koska pelitasoni ei milloinkaan ole ollut niin kauhean 
korkea, se ei haittaa niin paljon eikä ainakaan tällä 
hetkellä rajoita peliäni. 

Vajaan puolen vuosisadan kokemuksella Mika sanoo, 
että pöytätennis ei hänelle ole niinkään kuntourheilua, 
vaan enemmän mielenvirkistystä. Luonnollisesti 
pelaaminen esimerkiksi Vesalaisen kaksosia vastaan käy 
voimille, samaten jos yrittää ihan tosissaan harjoitella 
jalkatyötä. 
-   Mutta samalla kun pöytätennis on erittäin vaikeaa, 
se on myös hyvin palkitsevaa. Ja vanhalla iälläkin 

kannattaa kilpailla, sillä se pitää ajatuksen kirkkaana ja 
harjoittelumotivaation korkeana. 
 
ANTTIKIN SUOSITTELEE LAJIA KAIKILLE 
Antti Posti, 66, aloitti lajin jo 1970-luvun alkupuolella 
- Mikan tavoin Nuortentuvan tanssisalissa, jossa Kaiku 
tuolloin harjoitteli. Eipä Koskella tuohon aikaan paljon 
muita lajeja pelattukaan. Juniori-iässä ei menestystä 
paljon tullut, mutta ”toisella uralla” saaliina on ollut 
useampiakin luokkakisojen pm-mitaleita ja etenkin 
nelinpelissä.   
-   Olin ehkä 14-vuotias, kun pelasin ensimmäisen 
kerran. Meitä oli paljon suurin piirtein samanikäisiä 
pelureita, kuten Kari Ojala, Timo Ylenius, Jouko Olander 
ja Jouko Kujala. Kari Kakko ja Olli Selimaa olivat hiukan 
vanhempia. Sen myötä osteltiin ensimmäisiä omia 
mailoja. Samaan aikaan olimme vähän töissä Lappalaisen 
Martin vetämässä Kaiun bingossa. Kun lähdin armeijaan 
ja muutin pois, pingis Koskella alkoi hiipua.  

Ensimmäinen pingismuisto liittyy Nuortentuvan 
painaviin pöytiin. 

Ensimmäinen 
pingismuisto liittyy 

Nuortentuvan painaviin 
pöytiin.

 

HINAUSPALVELUA 
KOSKELLA TL

KULJETUSPALVELUA 
KAUTTA MAAN

040 9010 961
TILAA NUMEROSTA

www.koskenautokeskus.fi

24 H VUOROKAUDESSA, 
VUODEN JOKAISENA PÄIVÄNÄ.

Mika Lappalainen
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Kampaamo  

RIITTA LAINE
Koski Tl | Puh. 484 1518

PARTURILIIKE 

MARJA-LIISA
P. 484 1034

piika.vainio@koskitl.fi

Hämeentie 6 A 3, Koski Tl

Kaiku urheilee -lehden toimitus haastatteli poikia. 
Sanomattakin on selvää, että kyseessä oli kummankin 
ensimmäinen mediatapahtuma. Vastaukset olivat 
ehdottoman täsmällisiä ja antavat ymmärtää, että 
vaatimattomuus kaunistaa.  

Molemmat pojat käyvät Kosken ala-astetta. Koulussa 
eivät ole pelanneet, vaikka siellä on pöytä. Leevin 
mielestä pelaamiseen ei ole saatu lupaa. Lars taas 
toteaa, että pöytä vain lojuu seinän vieressä ja mailat 
ovat rikki. Siksi on syytä toivoa, että tämä juttu luetaan 
myös koulussa.  
Kumpikin poika sanoo, että peliuralla ei vielä ole 
tavoitteita. Eikä tietenkään tarvitse ollakaan. Lars 
kuitenkin lisää, että ehkä olisi mukava ottaa joskus yksi 
voitto.  

Mikä pingiksessä on kivointa? Larsin mielestä kisapelit 
sekä robotin kanssa pelaaminen harjoituksissa. Leevi 
yllättää ja väittää, että mukavinta on pelata artikkelin 
toimittajan kanssa. Sen sijaan Leevi ei osaa arvioida, 
mikä lajissa olisi hankalinta. Lars pohtii, että hankalinta 
on kämmenalakierre ja ”muu onkin sitten helppoa”. 

Leevi ei vielä oikein osaa sanoa suosikkipelaajaansa. 
Larskaan ei aluksi, mutta sitten hän muistaa Alex 
Naumin. Mutta oikeastaan vain sen vuoksi, että 
myös Alex on vasenkätinen. Kilpapelaamisesta Leevi 
kertoo, että se jännitti kovin, mutta oli hauskaa. Myös 
Lars sanoo, että kisaaminen on hauskaa, mutta että 
ensimmäisistä kisoista Espoossa ei jäänyt mieleen 
mitään.  

Leevi ei muista, miksi alkoi pelata. Lars muistelee, että 
sen vuoksi, että Leevi ja Nestori halusivat. Mutta sitten 
Nestorin maila hajosi. Pöytätennisliiton kesäleiristä 
Koskella Leevi sentään muistaa, että se oli kiva. Lars 
taas ei muista edes sitä, jäikö siitä mitään mieleen. 

Jatkossa Lars aikoo harjoitella kolme kertaa viikossa. 
Leevi puolestaan aikoo lähteä harjoituksiin aina 
kun äiti käskee. Vielä on pakko kysyä, tuntevatko 
pojat Pongfinityn, joka on kolmen suomalaismiehen 
pyörittämä maailmallakin hyvin tunnettu 
pöytätenniksen some-kanava miljoonine seuraajineen. 
Leevi ei kanavaa tiedä, mutta Lars kertoo katsoneensa 
melkein kaikki videot. Pongfinityn miehistä Emil on 
miehistä kuulemma kivoin. 

Ja loppuu vielä legendaarinen 
urheiluhaastattelukysymys, eli mitä muuta haluaisit 
sanoa. 
- Leevi: En mitään. Paitsi, että pingis on kivaa. 
- Lars: Kyllä tämä haastattelu on nyt loppu. 

Esko Heikkinen 

Vuosi sitten alkaneesta pingiskoulusta on yläasteen salille jäänyt ainakin kaksi ahkeraa pöytätenniksen 
harrastajaa. Leevi Havikallio ja Lars Nuotila, molemmat 9 vuotta, ovat harjoitelleet säännöllisesti 2-3 kertaa 
viikossa vuoden ajan ja pohja kehitykselle on luotu. 

Uran ensimmäinen haastattelu 

 
AUTA LUONTOA JA

PÖLYTTÄJIÄ
KYLVÄMÄLLÄ 
 NIITTYKUKKIA!

 
 Kasvatamme ja myymme

niittykukkien siemeniä.  
 
 

#suomenniittysiemen
#nurmikotniityiksi

 
 
 

www.niittysiemen.fi

Fysioterapia, hieronnat ja liikunnanohjaus

Tuomas Sallinen 
Miikka Saarinen

Koski TL 
puh. 02-4841 706 

Hämeentie 3, 31500

Lars

  Leevi
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POHJAVESIPORAUS OY
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www.pohjavesiporaus.fi
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- Autojen sisäpuhdistukset ja penkkien pesut -

PELTI-SALMI OY
0400 573 702

Autoilija 
Haavisto Olli-Heikki 

Puh. 0400 123 234

puh. 0400 464 762 
OPETUSTA KOSKEN LUKION TILOISSA

Kausi 2021–2022 oli ensimmäinen kauteni 
pöytätennisammattilaisena, eli täysin ilman opintoja 
ja pelkästään pingikseen keskittyen. Sain viime 
keväänä neljän vuoden lukio-opinnot Eslövissä 
valmiiksi ja koska motivaatiota riitti ja siihen oli 
taloudelliset mahdollisuudet, päätin jättää opinnot 
ainakin toistaiseksi tauolle ja keskittyä kokopäiväisesti 
urheilemiseen. Treenipaikkanani säilyi tulevan kauden 
tapaan Ruotsin Eslöv, josta on vuosien varrella 
muodostunut toinen kotini.  

Odotin kautta innolla, sillä ammattilaisena pelaaminen 
merkitsi sitä, että minulla on enemmän aikaa keskittyä 
harjoitteluun ja siitä palautumiseen. Tämä tarkoitti, 
että pystyin lisäämään harjoittelun määrää ja laatua. 
Viime kauden kilpailut koostuivat Ruotsin, Suomen, 
Ranskan sekä Hollannin sarjapeleistä ja muutamasta 
kansainvälisestä kilpailusta. 

RUOTSIN SARJAPELIT
Yksi viime kauden isoimmista tavoitteista oli voittaa 
Ruotsin mestaruussarja, Pingisligan by STIGA. Pelasin 
kahden edellisen kauden tapaan Eslöv EAI:n riveissä. 
Runkosarja oli alusta asti tasainen ja ennen viimeistä 
kierrosta ennen pudotuspelejä tarvitsimme voiton 
sarjan toisesta voittajasuosikkista Halmstad BTK:ta. Sain 
jo ottelun alussa mahdollisuuden ratkaista runkosarjan 
voiton pelissä Halmstadin Simon Arvidssonia vastaan, 
mutta hävisin sen tiukimmalla mahdollisella tavalla: erät 
2–3 ja viides erä 10–12. 

Joukkueottelu päätyi lopulta 3-3 tilanteeseen, viime 
MM-kilpailujen kakkosen Truls Möregårdhin voitettua 
2 peliä ja unkarilaisen Daniel Kosiban voitettua yhden 

pelin. Runkosarjan voitto ratkaistaisiin siis nelinpelissä, 
joka pelattiin paras kolmesta normaalin paras viidestä 
sijaan. Lyhyen neuvottelun jälkeen päätimme, että 
nelinpelissä pelaavat allekirjoittanut ja Truls. Tämä oli 
meidän ensimmäinen nelinpelimme yhdessä, muttei 
se pelissä näkynyt, sillä voitimme sen ylivoimaisesti 
2–0. Runkosarjan voitto ja siitä seurannut kotietu 
pudotuspeleihin. Oma ottelusuhteeni runkosarjassa 
oli 8 voittoa ja 8 tappiota, joka oli ylivoimaisesti paras 
ottelusuhteeni Ruotsin mestaruussarjassa tähän asti.
Pudotuspeleissä voittoon vaadittiin kaksi otteluvoittoa. 
Semifinaaleissa vastaan asettui Tukholmasta tuleva 
Spårvägen, jonka voitimme 4–1 kotona ja 4–2 vieraissa. 
Finaalissa vastassa oli runkosarjan ratkaisuottelun 
tapaan Halmstad. Ensimmäisessä ottelussa sain 
revanssin Simon Arvidssonista voittamalla hänet erin 
3–2 ja voitimme ensimmäisen joukkueottelun 4–2. 
Toisessa ottelussa voitin ensimmäisen ottelun tapaan 
hänet samoin lukemin 3–2. Ottelu eteni kuitenkin 
lopulta 3–3 tilanteeseen. Tällä kertaa hävisimme Trulsin 
kanssa ratkaisevan nelinpelin 0–2, ja finaali venyi 
näin kolmanteen ja ratkaisevaan joukkueotteluun. 
Kolmannessa ottelussa Halmstad oli kovasta 
yrityksestämme huolimatta parempi luvuin 4-2, ja kausi 
päättyi häviön myötä hopeaan. 

SUOMEN SARJAPELIT
Pelasin Suomen mestaruussarjaa kaudella 2021–2022 
aikaisemmin kausien tavoin Kosken Kaiussa. Tulimme 
runkosarjassa neljänsiksi, ja oma ottelusuhteeni oli 
12 voittoa ja 0 tappiota. Tiesimme, että täydellä 
joukkueella pelatessa olisimme yksi voittajasuosikeista 
pudotuspeleissä. Noin kuukausi ennen lopputurnausta 
tuli kuitenkin päätös, että lopputurnausta siirretään, 

Pientä tilaa pingikselle? 

Syksyllä ja keväällä on nykyisin ajanjakso, joka 
pistää koskelaisen pöytätennisharrastajan 
hermot koville: koulun sali, joka normaalisti 
on pingispelaajiemme ”mekka”, on tuolloin 
useamman viikon pois muusta käytöstä 
ylioppilaskirjoitusten vuoksi. Ihan perustellusta 
syystä siis.
 
Huipulle tähtäävä pöytätennispelaaja tekee 
lajiharjoituksen lähtökohtaisesti kerran päivässä, 
parhaana kaksi. Koulun ollessa suljettuna saamme 
”korvausaikoja” liikuntahallilta, mutta se ei korjaa 
tilannetta riittävästi.
 
Niinpä haaveissamme on oma tila, jossa pöydät 
saisivat olla paikoillaan koko ajan, ja jonne pääsisi 
harjoittelemaan käytännössä milloin tahansa. 
Ulkomailtakin tiedetään, että ”pysyvä pelipaikka” 
on ehdoton edellytys kehittymiselle. 
 
Mahtaisiko kunnan keskustan alueelta 
löytyä sellaista tilaa? Vaatimukset eivät ole 
aivan hirvittäviä, sillä pari harjoituskäyttöön 
tarkoitettua pöytää mahtuu aika pieniin neliöihin. 
Lämmin sen kuitenkin pitäisi olla, myös talvella.  
Neliöitä saisi olla 30-50, vähän muodostakin 
riippuen. Ja korkeutta vähintään kaksi metriä.
 
Jos mielessä olisi sopiva tila, ota yhteyttä 
allekirjoittaneeseen. Vuokraakin voidaan varmaan 
maksaa, vaikkakaan ei ehkä ihan hirveitä. Ja 
kunnostaakin. Vuokranantajalle takaamme lisäksi 
varmasti hyvän mielen.
 
Esko Heikkinen
esko.heikkinen@sptl.fi
050 62532

Ensimmäinen kausi ammattilaisena
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sillä muutama joukkue mestaruussarjasta halusi 
osallistua kansainväliseen ETTU Trophy turnaukseen, 
joka järjestettiin samaan aikaan alkuperäisen 
lopputurnaus päivän kanssa. 

Uudeksi päivämääräksi valittiin valitettavasti sellainen 
päivämäärä, jolloin minun piti sopimussyistä olla 
pelaamassa Ranskan sarjaa. KoKa:n oli vaikea saada 
joukkuetta kasaan, kun Veikkakin sairastui ennen 
lopputurnausta koronaan. Näin KoKa joutui lopulta 
vetäytymään lopputurnauksesta. Suomen kausi päättyi 
siis todella ikävällä tavalla.

RANSKAN JA HOLLANNIN SARJAPELIT
Hollannin sarjapelit sujuivat erinomaisesti 
alusta loppuun. Voitimme ensiksi ”syyskauden” 
mestaruuden ja sen jälkeen ilman suurempia vaikeuksia 
”kevätkauden” mestaruuden, mikä tarkoitti, että 
meidät kruunattiin lopulta koko kauden 2021-2022 
Hollannin mestareiksi. Oma ottelusuhteeni oli 17-0, 
mihin olin erittäin tyytyväinen.

Ranskassa nousimme syyskauden aikana National 
2 -sarjasta National 1 -sarjaan, joka on Ranskan 
kolmanneksi korkein sarjataso ja sallii pelaajien pelata 
myös muiden maiden sarjoissa. National 1 -sarjassa 
saldokseni tuli nihkeän alun jälkeen 7 voittoa ja 6 
tappiota. Jatkan Ranskassa myös ensi kaudella samalla 
sarjatasolla, missä onnistuimme viime keväänä 
joukkueeni kanssa säilymään.

KANSAINVÄLISET PELIT, SM-KILPAILUT JA ENSI 
KAUSI
Kansainvälisiä kilpailuita oli viime kaudella 
koronaviruksen takia normaalia vähemmän. 
Kansainvälisien kisojen uusi järjestäjä WTT on tehnyt 
niissä pelaamisesta hieman erilaista. Kilpailut ovat 
huomattavasti aikaisempia vuosia kalliimpia ja niissä 
menestyminen on aikaisempaa haastavampaa. Tähän 
syystä avoimia kansainvälisiä kilpailuja kertyi itselleni 
viime kaudella vain kolme ja menestyminen varsinkin 
kaksinpelissä oli vähäistä. Nelinpelissä onnistuimme 
Benedek Oláhin kanssa etenemään muutaman kerran 
pitkällekin. 

Voitin kaudella 2022 ensimmäisen kerran kaksinpelin 
Suomenmestaruuden kukistamalla TIP-70:n Samuli 
Soineen loppuottelussa erin 4–2. Tämä tuntui erittäin 
hienolta, sillä SM-kisojen kaksinpelin voittaminen on 
ollut yksi urani tavoitteista ihan pienestä asti. Iso kiitos 
kaikille tähän asti pingisuraani tukeneille!

Kausi 2021-22 oli monella tapaa onnistunut, vaikka 
muutamia pettymyksiäkin mahtui mukaan. Nautin 
ammattiurheilijan elämästä erittäin paljon ja toivon 
pystyväni jatkamaan pingiksen parissa vielä monta 
vuotta. Ensi kaudella pelit jatkuvat kansainvälisillä 
kentillä sekä Ranskan sarjan lisäksi Ruotsin ja Suomen 
mestaruussarjoissa, samoja joukkueita edustaen kuin 
viime kaudella. Suomessa tulen SM-sarjan lisäksi 
pelaamaan ainakin SM-kisat ja ehkä pääsen mukaan 
myös Kosken Maljaan!

Alex Naumi

Tsemppiä ja menestystä kaikille kaikulaisille  
kauteen 2022-2023!

Ateljee Johanna Oras
avoinna itsenäisyyspäivänä  

6.12. klo 12-16
Perinteinen jouluglögi  
ja ateljeen tunnelmaa 

 
Huovintie 16, 31500 Koski Tl 

Tervetuloa!
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UUDEN SUKUPOLVEN
AUTONHOITOA

Ei hätää, sillä Kiertokaveri ja asiantuntijamme auttavat! 
Kiertokaveri on LHJ:n ylläpitämä jätehakupalvelu, josta 
löydät lajitteluohjeet ja keräyspaikat jopa tuhannelle 
erilaiselle esineelle ja asialle. Tutustu Kiertokaveriin ja 
tee kierrättämisestä entistä vaivattomampaa jo tänään!

MENIKÖ SORMI SUUHUN 
JÄTTEITÄ LAJITELLESSA? 

www.lhj.fi/kiertokaveri
neuvonta@lhj.fi, puh. 03 424 2619Valmisbetonitoimittajasi

Meiltä saat valmisbetonitoimitukset 
täsmällisesti ja joustavasti. 

Henkilökuntamme auttaa oikeantyyppisen 
kuljetuskaluston, betonilaadun ja 

toimitusajan valinnassa. Vahvuutemme on 
paikallinen ja henkilökohtainen palvelu.

Puhelun hinta lankapuhelimesta 8,35 snt / puh + 6,91 snt / 
min (sis. alv 24%), matkapuhelimesta 8,35 snt / puh + 16,69 
snt/min (sis. alv 24%)

OTA YHTEYTTÄ

0290 091 092

0290 091 093 040 7132 077 0290 091 094

Länsi-Suomi

Etelä-Suomi Pohjanmaa Pirkanmaa

www.swerock.fi

FRISBEEGOLF | HIIHTO | LENTOPALLO | PÖYTÄTENNIS | YLEISURHEILU

PÖYTÄTENNIS

www.koskenkaiku.fi

PÖYTÄTENNISTREENIT 
KOSKEN TL LIIKUNTAHALLISSA JOKAISENA VIIKONPÄIVÄNÄ

MA KE PETI TO LA SU

17.00 - 
21.00

17.00 -
19.00

18.00 -
20.00

17.00-18.30
20.15-22.00

18.00 -
21.00

15.00 -
18.00

15.00 -
17.30

Jos laji kiinnostaa, ota yhteyttä pöytätennisjaoston puheenjohtajaan.
Tero Naumi, p. 040 032 3169
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Lentopallojaosto
Vetäjä SAKU KANASUO

JOUKKUELAJISTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN

Joukkuelajit opettavat lapsille ja nuorille tärkeitä taitoja, 
jotka ovat erittäin käyttökelpoisia myös pelikenttien 
ulkopuolella. Sosiaaliset taidot, ryhmässä toimiminen, 
toisten huomioon otto ja kunnioittaminen ovat 
erinomaisia elämän eväitä ihan jokaiselle. Tutkimusten 
mukaan joukkuelajit kehittävät fyysisten taitojen lisäksi 
myös sosiaalisia taitoja ja monesti juniorina solmitut 
ystävyyssuhteet kestävät läpi koko elämän.

Meillä urheiluseuran ohjaajilla ja valmentajilla on suuri 
vastuu kannettavana, sillä olemme kasvattamassa 
lapsia ja nuoria, yhdessä huoltajien ja koulun kanssa. 
On erittäin tärkeää, että jokainen joukkuelajinkin 
harrastaja kohdataan yksilönä ja huomioidaan kaikkien 
harrastajien mahdolliset erityistarpeet. Vastuunkanto 
on yksi tärkeimmistä opeista, mitä urheilu antaa. 
Pitää kantaa vastuuta omista tekemisistä, mutta ottaa 
vastuuta myös muun ryhmän toimista. Lapsille saa 
ja pitää antaa vastuuta, mutta annostus täytyy pitää 
ikävuosien ja yksilön kehityksen mukaisella tasolla. 

Urheilu opettaa hauskojen hetkien ja onnistumisen 
riemun lisäksi pettymyksien kokemista. Tärkeä oppi 
pettymyksien käsittelyssä on niistä ylitse pääseminen 
joukkueena sekä yksilönä. Systemaattisesti ja ahkerasti 
työtä tekemällä voit saavuttaa mitä vaan. Tämä pätee 
niin urheiluun, kuin muuhunkin elämään.

 

Myös huoltajille lapsen joukkueharrastus voi olla 
hyvinkin antoisaa, jos vaan antaa sille mahdollisuuden. 
Oman lapsen harrastamiseen käytetty aika ei 
todennäköisesti harmita vanhemmalla iällä ja 
oma huollettava tulee muistamaan salilla ja 
pelireissuilla vietetyt yhteiset hetket koko elämän. 
Seuratoiminnassa löytyy jokaiselle paikka, vaikka omaa 
lajitaustaa ei olisikaan. Tule siis rohkeasti mukaan ihan 
salille asti ja astu mukaan toimintaan. 
 
Saku Kanasuo
lentopallojaoston puheenjohtaja
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Joensuuntie 31 Somero
Puh. 02 7486 133 
ma-pe 9-17 ja la 10-13
Ajanvaraus netissä -
www.someronoptiikka.net

Someron Optiikka

PARHAAT
SILMÄLASIT

HARRASTUKSIIN,
DNEye SKANNER
MITTAUKSELLA

Näin tarkasti et ole
aikaisemmin nähnyt!

PANKKI, JOKA PELAA  
PUOLELLASI.  

JO 200 VUOTTA.

www.saastopankki.fi/someronsp
@someronsp

Härkätie 770, 21490 Marttila   Joensuuntie 27, 31400 Somero
Turuntie 1, 24100 Salo   Torikatu 6, 30100 Forssa  

Asiakaspalvelu 029 041 2300 ma - pe 8 - 20, la 10 - 14. 
Yritysasiakaspalvelu  0100 5454 ma - pe 8 - 18. 

PERJANTAI 1.10.2021
Olenkohan muistanut kaiken?
Eväät x
Antin kyyti x
Tuomarit ja kirjurit x
Pelipaidat x (varmista, että Anulla on myös liberopaita)
Kanttiinin pitäjät pitää vielä soittaa läpi. Lupasiko Assin 
äiti tehdä mokkapaloja?

Onpa kiva saada taas kausi käyntin! Jännä nähdä, 
kuinka paljon Anu saa pelata. Voi olla, että sille uudelle 
valmentajalle pitää vähän kertoa, kuka on harjoitellut 
kesälläkin. Ja kuka tässä on ollut joukkueenjohtajana 
jo kuusi vuotta! Ei olisi joukkuetta ilman minua. Arto 
on sitä mieltä, että valmentaja päättää ja minun pitäisi 
malttaa olla hiljaa, mutta se onkin itse valmentaja. En 
aio uskoa sitä. 

Mukavasti on onneksi porukkaa tulossa talkoisiin. Saa 
nähdä millaisia ne kahden uuden tytön vanhemmat 
ovat, toivottavasti sopivat porukkaan. Täytyykin 
muistaa käydä heti aamusta jututtamassa ja 
toivottamassa tervetulleeksi!

LAUANTAI 4.12.2021
Huh huh, mikä päivä! En kyllä enää ensi kaudella 
jaksa tätä pelleilyä! Miten voi olla, että 12 
tytön vanhemmista kolme tulee auttamaan 
turnausjärjestelyissä?!? Oli minullakin eilen iltavuoro ja 
kohta pitää mennä yöksi töihin. Pitäköön tunkkinne ja 
syksyllä saavat etsiä uuden joukkueenjohtajan.
Ps. Anteeksi rakas päiväkirja, ei se nyt ihan pelkkää 
kamaluutta ollut. Se Terttu-Saagan äiti on tosi mukava, 
me ehdittiin kanttiinissa jutella vaikka mitä. Sillä oli 
tosi hyviä piirakkareseptejä. Anu menee ensi yöksi 
heille kyläilemään, kun tytöistä on ihan muutamassa 
kuukaudessa tullut hyviä kavereita. Molemmat 
harrastaa lentopallon lisäksi musiikkia, Anu soittaa 
harmonikkaa ja Terttu-Saaga säkkipilliä.
Ps.2. Antin ja Arton joukkue nousi A-pooliin! Ne ovat 

siis Suomen neljän kovimman joukossa tällä hetkellä, 
ihan uskomatonta! Mutta ovat pojat treenanneetkin. 

SUNNUNTAI 24.4.2021
Ihana viikonloppu! Mahtava porukka! Kevät! Ja miten 
fiksuja nuoria meillä on! Oli kyllä aikamoinen rypistys 
hoitaa pienen seuran voimin kahdeksan joukkueen 
turnaus, onneksi oli innokasta porukkaa mukana. 
Marjatta on kyllä ihan mahtava tyyppi, siis Terttu-
Saagan äiti. Sovittiin, että tehdään ensi kaudella 
joukkueenjohtajan työt yhdessä, niin ei tule sitten 
yhdelle ihmiselle liikaa järjestämistä ja muistamista. 
Kutsuin koko Marjatan perheen kesällä meidän mökille 
viikoksi! 

Onneksi olin hoitanut koko viikonlopun vapaaksi 
töistä, niin ehdimme vielä tänään katsomaan Antin 
mitalipelejä. En olisi uskonut, miten taitavia pojat jo 
ovat! Harmillisesti siellä oli vielä parempia joukkueita 
vastassa ja meidän pojat jäivät neljänneksi. Antti oli 
tosi pettynyt. Arto kertoi, että pojat halusivat aloittaa 
heti harjoittelun ensi kautta varten, sopivat kuitenkin 
pitävänsä ensin viikon taukoa. Kyllä ne tuolla asenteella 
pärjäävät jossain vaiheessa vieläkin paremmin.
Anu jäi tänään mun kanssa sohvalle katselemaan 
Pretty Womania, kun muut jo väsähtivät. Se oli 
pitkästä aikaa oikein juttutuulella, muisteli kaikenlaisia 
tarinoita, enimmäkseen lentopalloreissuilta. Sanoi, 
että olivat jo tyttöjen kanssa sopineet värjäävänsä 
hiukset puna-mustiksi Power-cupia varten. Nukkumaan 
mennessään Anu kiitti, että olen jaksanut olla mukana 
hänen harrastuksessaan. Kävi halaamassa. Minä tirautin 
muutaman kyyneleen. 

 
KIITOS KAIKKI SEURAMME ANNELIT, ARTOT JA 
MARJATAT! OLETTE KORVAAMATTOMIA!

Jani Korhonen

Otteita Annelin päiväkirjasta
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Juniorit jaettiin kolmeen ryhmään ja jokaiselle ryhmälle 
järjestettiin leirin aikana neljä harjoitusta, joista 
yhdessä mukana olivat Hurrikaanin pelaajat. Perjantaina 
ohjelmassa oli tutustumis- ja ryhmäytymisleikkejä sekä 
kovaa treenaamista. Pienimmät tutustuivat palloiluun 
mm. palloradan avulla sekä ilmapalloilla pelaten. 
Samaan aikaan isommat harjoittelivat lattiatekniikoita 
sekä voittamisen taktiikkaa. 

Lauantaina oli vuorossa pääpäivä, jossa ohjelmassa 
oli kolmet erilaiset harjoitukset. Harjoituksissa 
päästiin perustekniikoiden pariin ja harjoiteltiin 
sekä hyökkäystä että torjuntaa. Viimeinen harjoitus 
oli tarkkailutehtävä, jossa junioreiden tuli tutustua 
katsojina Hurrikaanin pelaajien lämmittelyyn, keräten 
itselleen uusia toimintatapoja omiin treeneihin. 
Lauantaina saimme myös mukavan happihyppelyn, kun 
kävimme herkullisella lounaalla Karassa ja nauttimassa 
jälkiruokajäätelöt. 
 
Viikonlopun aikana liikuntahalli täyttyi iloisista naurun 
äänistä ja uuden oppimisesta. Vain viikkoa ennen 
leiriä lentopallon aloittanut 7-vuotias Emmi Koivunen 
kertoo, että paras harjoitus oli pallorata, jossa pääsi 
hyppimään hulavanteissa ja lyömään palloa verkon 
yli. Toisaalla harjoitellut 10-vuotias Severi Juote oli 
aloittanut myös Kaiussa tänä syksynä ja pohtii parasta 
olleen pienpelit, joissa oli kahden joukkuekaverin 
kanssa saanut ”tuplamestaruuden” perjantain 
harjoituksessa.  

Leirin odotetuin hetki oli Hurrikaanin pelaajien 
osallistuminen harjoituksiin. Pienimmät pääsivät 
harjoittelemaan ala-aloitusta pelaajien kanssa, kun 
taas isoimmat pääsivät hyökkäämään liigapelaajien 
hienoista passeista. Vanhimmat juniorit saivat viimeisen 
harjoituksen liigavalmentajilta, joka oli mahtavaa 
harjoitusta myös tuleville kansainvälisille pelikentille, 
kun treenit pidettiin osaksi englanniksi. Halli täyttyi 
ihastuksen huokauksista, nimmareita kerättiin ja 
yhteiskuvia otettiin.  

Leiri päättyi harjoitusotteluun Hurrikaani-Valepa. 
Juniorit istuivat eturivissä eläytyen täysillä pelin 
lumoukseen. Hurrikaanin saadessa pisteitä halli raikui 
junnujen hurrauksista, mutta samalla pistemenetysten 
aiheuttavat huokaukset olivat käsin kosketeltavissa. 
Upean seurayhteistyön ansiosta Kaiun juniorit pääsivät 
myös testaamaan taitojaan mm. kirjureina.  

11-vuotias Vilhelmiina Toivonen kertoo olleensa 
kirjurina myös Kaiun naisten peleissä, mutta tämän 
olleen vielä hienompi kokemus, ovathan nämä oikein 
liigapelaajia. 
- Parasta kirjurin työssä oli, kun Välimaan Santeri 
tuli pallon perässä aina meidän kirjuri pöydälle asti 
hymyillen. Santeri on minun lempipelaajani, minustakin 
tulee isona passari!

Minna Toivonen

Alkulämmittelynä pidä puolesi puhtaana-leikki.

Perustekniikat haltuun paripallottelussa.

Hurrikaanin pelaajat esittäytyvät. Emmi piti palloradasta.

D-tytöt.

Torjuntaharjoitus.

Fanikuvia otettiin kymmeniä..

Onnistunut Starttileiri 
 
Jo perinteeksi muodostunut Starttileiri keräsi paikalle tänä vuonna lähes 50 junioria. Aurinkoisen 
leiriviikonlopun harjoituksista vastasivat Kaiun kuuden oman valmentajan lisäksi Loimaan Jankosta Katariina 
Kojo sekä Hurrikaani-Loimaan valmentajat Jussi Heino ja Inoslav Krnić.
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1. C-tytöt menossa kentälle. 

2. C-pojat ottavat alkulämpöä ennen peliä 

3. Kauden aikana saimme paljon uusia 
harrastajia. Kuvassa E-juniorit. 

4. Pienimmät pallokoululaiset ovat 
3-vuotiaita. 

5. Kauden päätöksessä palkitut 
yhteiskuvassa. 

6. Kauden päätöksessä oli paikalla yli 120 
henkeä. 

7. Power Cup järjestettiin vuonna 2022 
Kauhavalla. Kaiusta osallistujia 58 henkeä. 

8. Power Cup majoituksessa oli tiivis 
tunnelma. 

9. Valmentajat ja joukkueenjohtajat ovat 
todella tärkeä osa seuran toimintaa. 
Kuvassa palaveria Power Cupin 
majoituskoulun pihalla. 

10. Vuoden valmentajaksi valittiin Minna 
Toivonen.

KUVASATOA VUODEN VARRELTA

KUVASATOA KAUDEN VARRELTA

8.

1.

3.

5.

2. 7. 10.

4.

6. 9.
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LENTOPALLO

www.koskenkaiku.fi

KAUDEN 2022-2023 RYHMÄT:

• Pallokoulu mikrot (3-4-vuotiaat)  
• Pallokoulu minit (5-6-vuotiaat) 
• F-juniorit (7-8-vuotiaat)  
• E-Juniorit (9-10-vuotiaat) 
• D-juniorit (11-12-vuotiaat)
• C-juniorit (13-14-vuotiaat)
• B-tytöt (15-16-vuotiaat) 
• B-pojat (15-16-vuotiaat)
• Naiset 
• Miehet

Tarkemmat harjoitusajat, kausimaksut sekä 
ryhmien vastuuhenkilöt löytyvät osoitteesta:

www.koskenkaiku.fi/lentopallo/
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Takarivi vas. Valmentaja Jukka Lehti, joukkueenjohtaja Terhi Pettersson, Emma 
Vähä-Pietilä, Sofia Pettersson, Jenny Mikkola, Wilhelmiina Mäkelä ja  
valmentaja Jani Korhonen.
Eturivi vas. Petra Minerva, Aino Honkala, Kia Simola, Katriina Ahola, Alina Kupi ja 
Kerttu Kanasuo.

B-TYTÖT

Takarivi vas. Milja Nurmi, Iivari Honkala, Eevi Honkala, Jooa Makkonen, Viljami 
Virta ja Kaapo Rahkonen.
Eturivi vas. Valmentaja Katri Rautiainen, Viola Salminen, Mila Pietiläinen, Senni 
Ruohonen, Gabriel Palomäki, Oliver Rautiainen, Aleksi Laine, Niilo Launiainen ja 
Valmentaja Saku Kanasuo.

PALLOKOULU MINIT

Takarivi vas. Lily Nuotila, Valtteri Toivonen, Tinja Koivunen.
Eturivi vas. valmentaja Triin Koivunen, Viola Ojala, Karelia Laapotti, Juuso Kokkala 
ja valmentaja Elina Nuotila.

E-JUNIORIT

Takarivi vas. Hanna Kanasuo, Ida Laurolinna, Laura Lilja ja Eeva Leino.
Eturivi vas. Sofia Karjalainen, Katri Rautiainen, Anne Niemelä-Laaksonen ja  
Renja Rasimus.

NAISET 2

Takarivi vas. Valmentaja Jussi Lehtinen, Otto Mikkola, Vertti Kymäläinen,  
Aleksi Juote, Viljami Koskinen ja joukkueenjohtaja Minna Koskinen.
Eturivi vas. Valmentaja Niko Nevala, Petteri Puttonen, Marcus Tiik, Aapo Kanasuo, 
Verne Jaakkola ja Nico Kaasinen.

C-POJAT

Takarivi vas. Kalle Petranen, Robin Ruus, Harri Vaara, Kalle Koivunen ja  
Markus Nuotio
Eturivi vas. Joonas Nuotio, Anton Kataja, Jukka Lehti, Niko Nevala ja  
Saku Kanasuo.

MIEHET 2

Takarivi vas. Valmentaja Terhi Korhonen, Leevi Korhonen, Jesse Lehti, Tiitus Karonen 
ja valmentaja Katri Rautiainen.
Eturivi vas. Valmentaja Julia Vuolli, Minja Kullanmäki, Emmi Koivunen ja Niklas 
Rautiainen.

F-JUNIORIT

Takarivi vas. Valmentaja Juha Haapanen, Silvia Ojala, Fanni Honkala, Onni Anttila, 
Karoliina Virolainen, Milvi Voda, Juho Kujanpää ja Valmentaja Henrika Ojala.
Eturivi vas. Tuukka Virtanen, Vilhelmiina Toivonen, Jenna Lehti, valmentaja Minna 
Toivonen, Siiri Laurinen, Severi Juote, Joni Haapanen ja Jooa Kujanpää.

D-JUNIORIT

Takarivi vas. Valmentaja Jukka Lehti, joukkueenjohtaja Terhi Pettersson, Sanni Yli-
Puntari, Sofia Pettersson, Mira Heino, Jenny Mikkola ja valmentaja Jani Korhonen
Eturivi vas. Triin Koivunen, Aino Honkala, Kia Simola, Kerttu Kanasuo ja Julia Vuolli.

NAISET 1

Takarivi vas. taka ohjaaja Saku Kanasuo, Paavo Kanasuo, Mauno Kullanmäki, 
Helvi Vaara, Mikaela Laine, Samuli Suominen ja ohjaaja Kerttu Kanasuo.
Eturivi vas. Aleksandra Laine, Miro Vuorensivu-Tikander, Jasmin Jokila,  
Iina Virtanen, Mila Kullanmäki ja Sonja Rasimus.

PALLOKOULU MIKROT

Ke 9.11. KLO 20.00 

Ke 16.11. KLO 20.00 

Ke 30.11. KLO 20.00

La 17.12. KLO --:-- 

Ke 11.1.2023 KLO 20.00 

Ke 18.1.2023 KLO 20.00

LENTOPALLO

NAISTEN TULEVAT 
KOTIPELIT

KoKa - Astrum

KoKa - PeSisu

KoKa - PeU

KoKa - FC-57

KoKa - Koiku

KoKa - SU

KOSKEN TL LIIKUNTAHALLILLA 

Tervetuloa kannustamaan omiasi!

FRISBEEGOLF | HIIHTO | LENTOPALLO | PÖYTÄTENNIS | YLEISURHEILU

www.koskenkaiku.fi
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Yleisurheilujaosto
Vetäjä ESSI PIETILÄ

YLEISURHEILUN KUULUMISIA

Kosken kaiun yleisurheilu on ollut enemmän tai 
vähemmän huilimassa muutaman vuoden. Nyt olemme 
yhdessä yrittäneet aktivoitua ja aktivoida koskelaisia 
liikkumaan.

Seurauksena siitä on mm. uudistunut Kohauksen 
palautushölkkä. Ajatuksena siinä ei ole kilpailu, 
kuten edellisinä vuosina, vaan yhteinen ulkoilu ja 
liikkuminen yleensä kaikille koskelaisille eikä pelkästään 
kilpaurheilijoille. Mikäpä sen parempi paikka kuin 
luonto ja Kosken pururadan maasto. 

Saara Mattila ja Julia Vuolli liikuttivat koskelaisia lapsia 
viime kesänä Kaiun urheilukerhoissa. Kiitos heille 
innokkaasta ja vastuullisesta otteesta lasten ja nuorten 
ryhmissä. Näistä lapsista kasvaa uuden sukupolvemme 
edustajat. Kerhojen lopuksi järjestettiin kisat, jossa jo 
yhden kesän harjoittelun jälkeen tulokset olivat selvästi 
nähtävissä. Harjoittelu kannattaa! 

Kaiku järjesti yhdessä Kosken Osuuspankin kanssa 
Poppi-kisat. Tapahtuma oli huikaisevan jännittävä! 
Lapset jännittivät, kuinka hyvin he hyppäävät, 
heittävät tai juoksevat, huoltajat jännittivät kuinka 
käy uni- ja ruokarytmien ja me järjestäjät jännitimme, 
kuinka saamme kaikki 52 lasta oikeaan järjestykseen 
palkintopallille. Loppu hyvin kaikki hyvin. Poppi-Kaijan 
läsnäolo nosti tunnelmaa entisestään. Ilmassa oli 
todellisen urheilujuhlan tuntua.

Ruotsi-ottelun tunnelmia löytyy tarkemmin tämän 
lehden uumenista. Pikaisena kertauksena matkasta on, 
että matkailu avartaa ja urheilu on täynnä tunteita.
Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?  

 
 
Talvikaudella yleisurheiluharjoitukset jatkuvat 
keskiviikkoisin. Toivottavasti kaikki yleisurheilukerhoissa 
olleet tulevat kartuttamaan jo opittuja taitoja. 
Tarkempia aikatauluja ilmoitellaan kotisivuilla ja 
Facebookissa Kaiun sivulla. Muista seurata Kosken Kaiun 
sosiaalista mediaa!
 
Liikutaan yhdessä tai yksin, välillä juosten, toisinaan 
kärrynpyöriä tehden, kunhan liikutaan!
 
 
Essi Pietilä
yleisurheilujaoston puheenjohtaja
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Neitsytmatkalla Ruotsi-ottelussa 
 
Marttilan Murron ja Kosken Kaiun yhteinen bussi starttasi sunnuntaina, toisena kisapäivänä kohti Helsinkiä ja 
uudistettua Olympiastadionia. Itselleni sekä Olympiastadion että Ruotsi-ottelu olivat elämäni ensimmäiset. 
Tunnelma matkalla oli odottavan innokas, olihan Suomi päihittänyt Ruotsin EM-kilpailuiden mitalitilastossa. 

Pikkubussin saavuttua Helsinkiin pääsimme 
tutustumaan oppaan välityksellä Urheilun ja liikunnan 
kulttuurikeskus Tahtoon eli entiseen Urheilumuseoon. 
Jos haluaisi tutustua museon esineistöön kunnolla, 
vierähtäisi siellä useampikin tunti. Ehdimme kuitenkin 
nähdä Matti Nykäsen mitalikokoelman, Paavo 
Nurmen piikkarit ja laukun, Helsingin 1952 kisojen 
olympiasoihdun ja paljon muuta. Museossa pyöri isolla 
seinällä video suomalaisten suurista voitoista, mukaan 
lukien itselleni niin rakas Tiina Lillakin keihäsvoitto 1983 
MM-kisoissa sekä tietysti kuuluisa Lasse Virénin juoksu 
Münchenissä. 

Puheenjohtajamme Heikkisen Esko käytti 
hyödyksemme kontaktejaan ja kutsui tuttavansa 
Lasse Virénin juttelemaan kanssamme. Hetken 
kursailun jälkeen moni halusikin Virénin kanssa samaan 
kuvaan. Siinä vasta oli todellinen Ruotsi-ottelun 
hengennostatus jo ennen kisoja. Tapaamisen jälkeen 
Lasse lähti VIP-aitioon ja me suuntasimme moukari- ja 
keihäspaikan suuntaan. Jokainen löysi oman paikkansa 
ja siitä se kolmen ja puolen tunnin rupeama alkoi. 
Tunnelmat vaihtuivat kirpeästä tappiosta huimiin 
suorituksiin. Kosken oma poika Liipolan Henrikin 
kävi meitä katsomassa ottelun tuoksinassa, vaikka 
oli itse jo edellisenä päivänä ollut pyörimässä 
moukariringissä. Ainakin yksi koskelainen urheilija oli 

myös toimitsijoiden joukossa, sillä kukkia jakamassa 
ollut Ilona Laine pääsi vilaukselta myös televisioon.
Vaikka televisiosta katsoen pysyy paremmin ajan 
tasalla tilanteista ja tuloksista, stadionin tunnelmaa 
ei voi mikään media välittää. Paikalla on oltava itse. 
Perhekään ei voi ottaa kantaa omaan kannustukseen, 
kun kaikki muutkin hurraavat niin että stadion raikuu. 
Paluumatka sujui tuloksia tarkastellessa ja tunnelmia 
jakaessa. Kukahan lähtisi ensi vuonna Tukholmaan 
tunnelmoimaan? 

Ensimmäistä, muttei viimeistä kertaa Ruotsi-ottelua 
katsomassa
 
Essi Pietilä

Maalaus ja Tapetointi  
Teija Lankinen

32300 Mellilä 
0400 425 489

Pohjolantie 26, 31500 Koski Tl. Ajotilaukset 0400 786 704

tulisijojen ja hormien nuohoukset

NUOHOUS KARONEN

www.nuohouskaronen.com

Ota yhteyttä soittamalla: P. 041 311 8005 (arkisin klo 8-15)
tai nettiajanvarauksella: www.nuohouskaronen.com

Huom. ilmanvaihtokanavien 

puhdistuksesta saat 
kotitalousvähennyksen

 

Suoritan myös 
ilmanvaihtokanavien 
puhdistuksia.

RT PUTKI
Risto Truss
risto@rt-putki.fi
040 181 5181

RT-Putki  |  www.rt-putki.fi  |  Y-tunnus 2718893-9
Ruonantie 54, 31500 Koski Tl.

RT PUTKI
Risto Truss
risto@rt-putki.fi
040 181 5181

RT-Putki  |  www.rt-putki.fi  |  Y-tunnus 2718893-9
Ruonantie 54, 31500 Koski Tl.

RT-Putki | www.rt-putki.fi  
Ruonantie 54, 31500 Koski Tl

Tiina UuttuKranintie 211
31500 Koski Tl

0400 953 696
honkapirttikoski@gmail.com

T:MI TEPPO AHTI
LVI-ASENNUKSET
050 362 1787

Koskelaisia mansikoita 
suoraan Pietilän tilalta 

044 4841 101

EKalle-Kuljetus Oy 
Koski Tl

Puh. 040-7335827

Käy kurkkaamassa!

Kaivuu-urakointi
Kari Koskinen 0y
31500 KOSKI TL 
Puh. 0500-126 861

Ilmastointihuolto P. Kankare 
• Asennukset •Puhdistukset 

•Säätö •Suodatinmyynti 

041-461 8526

Savipaja 
Eevamaija 

p. 044 584 2508



52  53Kaiku Urheilee 2022 Kaiku Urheilee 2022

Yleisurheilu

Hämeentie 9, Koski Tl | p. 044-5456055
www.juhlapalvelutanjaleino.fi | tanja@juhlapalvelutanjaleino.fi 

Lounasseteli 7€ 
Voimassa 31.12.2022 saakka.

• Kippisylinterien korjaukset
• Kuormapeitejärjestelmät
•    Hydrauliikkalaitteiden korjaus/
 huolto/myynti
•   Hydrauliikkasylinterien tiivisteet/ korjaukset
•  Hydrauliikka - letkut -
 liittimet - teräsputket
•  Laakerit ja laakeriyksiköt

HYDRAULIIKKA-HUOLTOAUTO
Puh.

044 231 4495
Isokuovintie 24  Vuorenmaan palvelupiste Mika Pettersson
31500 Koski Tl  puh 02-4841 409  0440 848 080

Katso uudistuneet

kotisivumme www.protecmatic.fi

Kohauksesta palauduttiin kävellen ja 
hölkäten
Menneenä kesänä Kaiun yleisurheilu järjesti ensimmäistä kertaa Palautushölkän, kuntoilutapahtuman, joka 
ajoittui Kohausviikonlopun jälkeiseen maanantaihin. Puoli tuntia ennen aloitusta taivaalta ropisi vettä oikein 
kunnolla, mutta onneksi sade lakkasi sopivasti ja ilma oli hyvä ja raikas.

Tapahtumassa ei otettu aikaa eikä kilpailtu, ainoastaan 
kerättiin yhdessä kilometrejä, juosten tai kävellen. 
Lähtöviivallakaan ei tarvinnut olla samaan aikaan, 
kunhan matkaa teki klo 18 - 20 välillä. 

Kilometrejä oli mahdollista kartuttaa kiertämällä 
metsälenkki (2,5 km) tai pururata (1,7 km). Lasten iloksi 
pururadalle oli tehty myös muutamia tehtäväpisteitä. 
Joka kierroksen jälkeen kuntoilija laittoi nuppineulan 
tauluun, joko metsälenkki- tai pururatatauluun sen 
mukaisesti, jonka oli kiertänyt. Innokkaimmat juoksivat 
tai kävelivät lenkit moneen kertaan ja nuppineuloja 

kertyi. Metsälenkki kierrettiin 30 kertaa ja pururata 14, 
joten kilometrejä tuli kaiken kaikkiaan 99. Tästä on hyvä 
lähteä kirimään!

Tapahtuman periaate osoittautui sen verran toimivaksi, 
että jatkoa seuraa ensi vuonna. Onko ajankohta ja 
nimi sama, jää nähtäväksi. Joka tapauksessa matalan 
kynnyksen liikuntatapahtumille on tilausta. Jokainen 
voi taivaltaa omaan tahtiinsa joko yksin tai yhdessä 
rupatellen. Pääasia, että liikutaan.  

Leena Aarikka

Essi valmistelupuuhissa Jenni Haapasalo veti alkulämppärin

•Huollot, korjaukset, testit
•Nelipyöräsuuntaukset
•Katsastuskäynnit
•Rengas- ja tarvikemyynti
•Auton pikapesu,  
    max. korkeus 2,70 m
•Auton ilmastointilaitehuolto 
•Autojen vikakoodienluku

Kosken Autohuolto Oy

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

Meillä leivotaan 
joka päivä!

Arkilounas klo 11.00 -14.00
Kahvio

Kivimaan Kuljetus 
Janne Salin 

0400 856 606

puh. 040-7419736 

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

Tilausliikenne
HACKLIN Oy

• Koristepuut ja -pensaat

• Hedelmäpuut

• Marjapensaat

• Erikoisuuksia

Hongistontie 889, 31500 Koski Tl, Puh. 050 554 4126

www. hongistontaimisto.fi

Panasonic- ja Mitsubishi-ilmalämpöpumput
Kylmäkonemyynti, -asennukset ja -huolto

Antenniasennukset

p. 0500 594 468
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Kesä 2022 - kavereita ja yleisurheilua
Menneenä kesänä 2022 Kosken urheilukenttä täyttyi innokkaista yleisurheilijoista, niin pienistä kuin hieman 
vanhemmistakin. Vilskettä ja vilinää kentällä riitti kesäkuun alusta jopa sinne elokuulle asti.

Urheilukerhot järjestettiin 6-8-vuotiaille ja 
9-12-vuotiaille. Opetuksesta ja toiminnasta vastasivat 
seuran omat urheilijamme Julia Vuolli ja Saara Mattila. 
Myös 3-5-vuotiaille toteutui urheilukerho suunnitellusti 
neljä kertaa. Sen vetämisestä vastasi Pirjo Sarapik.

Kerhojen tarkoituksena oli innostaa ja tutustuttaa 
lapsia tuttuihin yleisurheilulajeihin. Suosituimmat 
lajit olivat selkeästi pituus- ja korkeushyppy. Myös 
keihäänheitto ja aitajuoksu kiinnostivat lapsia. 
Tapaamiset sisälsivät myös muitakin lajeja kuten 
jalkapalloa, erilaisia ulkoleikkejä sekä voimistelua ja 
kehonhallintaa.  

Suomen sää antoi kesän treenipäivinä parastaan 
ja vain kerran sadepäivä yllätti ja treenit pidettiin 
liikuntahallilla, jossa temppuilimme trampoliinilla ja 
hyppäsimme korkeutta. 

Isompien eli yhdeksänvuotiaiden ja sitä vanhempien 
treenit pyörivät kaksi kertaa viikossa aina maanantaisin 
ja keskiviikkoisin. Pienempien ryhmä kokoontui 
keskiviikkoisin.

Osallistujia oli kaikissa ryhmissä mukavasti. Toki 
9-12-vuotiaiden ryhmään olisi kaivattu lisää kävijöitä, 
sillä vakio-osallistujia oli vain kaksi. 

Kesän lopulla pidettiin pienimuotoiset kilpailut. Lajeina 
olivat aitajuoksu, korkeushyppy ja keihäänheitto. 
Kilpailut olivat mukava lopetus kesälle. Tunnelma 
kisoissa oli loistava ja kaikkien suorituksia oli ilo katsella. 

Kaikki kehittyivät kesän aikana todella paljon 
ja tahdomme kiittää kaikkia lapsia, vanhempia, 
huoltajia ja Kosken Kaikua näiden urheilukerhojen 
mahdollistamisesta. Ensi kesänä nähdään!

Teksti ja kuvat: Julia Vuolli ja Saara Mattila

Kaikki rakennusalan työt

VINARIN RAKENNUS OY
Kalle Verho 

puh. 0400 785 415

Tmi Juho Koskinen
LVI-Urakointi 

Puh. 044 484 1715

Sähköasennuksia vuosikymmenten kokemuksella.

Autoilija Kyösti Vaparanta 
0500 781 388 

Heikki 0500 630 835

Seuraa meitä: facebook.com/koskenapteekki

Metsurin palvelut ja rakennustyöt 
 Jouni Lehti 

 p. 044 067 5955

Kelloliike 
J. MÄKELÄ OY 

  KULTASTORE.fi 
LOIMAA • Puh. (02)7622 569

Soraliike 

Jouko Knuutila
0400 769320

KALLIOMURSKEET, SORAT ja MULLAT 

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



56  57Kaiku Urheilee 2022 Kaiku Urheilee 2022

YleisurheiluNAPPULA- JA POPPI-KISOJEN KUVASATOA



Hiihto
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Hiihtojaosto
Vetäjä TAPANI RANTANEN

LADUT PARHAASSA KUNNOSSA
 
Odotukset tälle talvelle sään suhteen ovat moninaiset. 
Aina on toivottu kunnon talvea lumineen. Nyt monen 
toiveissa on leuto, sateinen ja tuulinen talvi. Hiihtäjien 
mielessä on kuitenkin lumitalvi, jotta pääsemme 
nauttimaan kuntamme loistavasta latuverkostosta. 

Koskella riittää sekä latua hiihtäjille että hiihtäjiä. 
Keskustan ladut täyttyvät usein koululaisista ja 
kuntohiihtäjistä. Hevonlinnan ulkoilukeskus vetää 
hiihtäjiä ja ulkoilijoita kauempaakin. Varttuneempien 
hiihtäessä pienemmät voivat nauttia jyrkästä 
pulkkarinteestä, mehut ja makkarat voi nauttia 
useammallakin laavulla Hevonlinnan ympäristössä.  

Hevonlinnassa valaistus on uusittu osittain älyvaloiksi, 
jotka syttyvät liikkeestä. Innolla jäämme odottamaan 
palautetta miten tämä sähköä säästävä ratkaisu otetaan 
vastaan hiihtäjien parissa.

Latujen loistavasta kunnosta vastaa Kosken Tl kunta. 
Latutilannetta voi seurata Kosken Tl vapaa-aikatoimen 
facebookissa ja instagramissa. Kosken kunnan 
nettisivuilta löytyy myös livekamera, joka kertoo 
latutilanteesta.

Nyt puuttuu enää lumi, mutta voihan maastoihin 
tutustua sauvakävellen ja niin kuntoa kohottaen sekä 

ulkoilusta nauttien. Luonnollisesti tiedossa on uudelle 
kaudelle hiihtokoulua ja tekniikkakoulua välinehuoltoa 
unohtamatta.

Tapani Rantanen  
hiihtojaoston puheenjohtaja
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ULKOILUKESKUS

HEVONLINNAN
JÄRVI

EUROOPAN
MAASEUDUN
KEHITTÄMISEN
MAATALOUSRAHASTO

HEVONLINNAN ULKOILUKESKUS
KOSKEN TL KUNTA, VAPAA-AIKATOIMI
WWW.KOSKI.FI

PERHELATU 1,5KM JA POP-LENKKI 1,6KM

HARJULENKKI 1,5KM

METSÄLENKKI 2,1KM

TAKALENKKI 1,9KM

VALAISTU, LUISTELU JA PERINTEINEN

VALAISTU, LUISTELU JA PERINTEINEN

LUISTELU JA PERINTEINEN

LUISTELU JA PERINTEINEN

YLEINEN HÄTÄNUMERO: 112
OSOITE: HEVONLINNAN ULKOILUKESKUS,
HUOVINTIE 215, 31500 KOSKI TL

i

URHEILUPUISTON REITTIKARTTA

1700m

2500m

Valaistu lenkki pururadalla,
perinteinen latu ja luistelu-ura.

Valaisematon metsälenkki,
perinteinen latu ja luistelu-ura.

Kiertosuunta myötäpäivään
Valot sammuvat 22:00

Liipolaan

KOSKEN TL KUNTA, VAPAA-AIKATOIMI           WWW.KOSKI.FI

KAIKKIEN ON 
ASUTTAVA JOSSAIN.

Tervetuloa tutustumaan 
ja ihastumaan!

keskellakaikkea.fi  |  www.koski.fi

KESKUSTAN LADUT  
• Pururata, valaistu 1,7 km  

(luistelu ja perinteinen),  
valot iltaisin klo 22:een

• Metsälenkki 2,5 km,  
perinteinen latu lähtee 
pururadan lenkiltä  
linkkitornin luota

• Liipolan lenkki, 
metsälenkiltä erkanee 
Honkamäen kohdalta,  
11 km, avataan 
lumitilanteen sen 
salliessa.

•Kankaalla, osoite Huovintie 215, opastus Koskentieltä
•Valaistu 3,1 km (luistelu ja perinteinen), valot iltaisin klo 22:een
•Laavu/näkötornin lenkki 1,4 km – sininen merkki
•Vaativammat lisälenkit 0,5 km ja 1,3 km –punainen merkki
•Keskusalueella pieni 300-400 metrin tasamaalenkki pienimmille
•Järven ympäri perinteinen 1 km lenkki lumitilanteen mukaan – keltainen merkki
•Ulkoilukeskuksessa, P-alueen vieressä grillikatos ja pulkkarinteet
•Harjun laella käytettävissä laavu, nuotiopaikka, puuvaja/wc ja näkötorni
•Keskuksen mökin sisätiloja myönnetään yhdistysten käyttöön – varaukset varauskalenterista varaus.koski.fi
    Oman kunnan yhdistyksille ilmainen.
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Hiihtoon uutta vauhtia!
 
Koskelaisesta hiihdosta ei viime aikoina ole paljon kuultu. Nyt on tarjolla hyviä uutisia, sillä kunnassa asuvat 
hyvät ystävykset Jenni Haapasalo ja Mikko Luhtala ovat päättäneet ryhtyä vetämään paikallisten hiihtäjien 
harjoituksia, joita vetivät myös kymmenkunta vuotta sitten. Alustavan suunnitelman mukaan harjoitukset 
alkavat marraskuussa ja niitä on kerran viikossa kahdelle ryhmälle eli 3-6-vuotiaille ja 7-vuotiaille ja 
vanhemmille.

Jenni ja Mikko ovat molemmat kokeneita kilpahiihtäjiä 
ja kummankin sydän palaa edelleen kilpaa hiihtämiselle 
ja kovalle harjoittelulle. Siitä huolimatta ihan kaikki 
hiihdosta kiinnostuneet ovat tervetulleita harjoituksiin. 
Mutta jos aikoo hyväksi hiihtäjäksi, alku on otettava 
aika nuorena. 
   - Lasten vanhemmatkin olisi kiva saada mukaan. 
Hyvällä tuurilla meillä on lunta jo joulukuussa, mutta 
hiihtoharjoittelu on monipuolisesti paljon muutakin, 
kuten kuivan maan harjoituksia, Mikko suunnittelee.
Myös Jenni kehuu lajin monipuolisuutta. Hänen 
mukaansa hiihdossa tarvitaan niin voimaa, kestävyyttä 
kuin nopeuttakin. 
   - Muistutan lisäksi, että hiihto on erinomaista 
oheisharjoittelua muillekin lajeille, kuten esimerkiksi 
yleisurheilulle. Yksi harjoitus viikossa ei ole paljon, 
mutta sen lisäksi voi tehdä omia harjoituksia.
Kaksikko kehuu yhteen ääneen kunnan loistavia 
latumahdollisuuksia niin Hevonlinnalla kuin keskustan 
pururadallakin. He muistavat mainita myös kunnan 
kuntoportaat. 
 

   - Ainakaan kaikki harjoitukset eivät tule olemaan 
Hevonlinnalla, sillä pururadalle on niin useimmilla niin 
lyhyt matka, Mikko toteaa.
Jenni pohtii vielä, että hiihto on aikamoista 
välineurheilua. Siksi neuvot välineasioissa voivat olla 
kullanarvoisia.
   - Hiihtotyylikin ratkaisee jonkin verran, mutta 
erityisesti suksien ja sauvojen oikea pituus on alusta 
alkaen oleellista. Ja varsinkin kasvaville välineitä 
kannattaa aluksia hankkia käytettyinä.
Hiihto on kohta 100-vuotiaan seuramme toinen 
”alkuperäislaji” yleisurheilun ohella. Siksi on mukavaa, 
että vetovastuun ottaa kaksi kokenutta lajitoimijaa. 
Selvää on, että lumen tultua edessä on esimerkiksi 
nappulakisojen järjestäminen.
   - Toivotamme tietenkin kaikki Kaiun entisetkin 
hiihtoihmiset tervetulleiksi mukaan toimintaan. 
Voisimme hyvin käydä esimerkiksi porukalla Paimion 
hiihtoputkessa, kaksikko tuumii lähes yhteen ääneen.
Lisätietoja hiihtoharjoituksista saa Kaiun hiihtojaoston 
nettisivuilta ja sosiaalisesta mediasta.
 
Esko Heikkinen

Rakennuspeltityöt 
konesaumakatot 
sadevesijärjestelmät 
kattoturvatuotteet 
peltilistat (max 6 m) 

Rauta- ja peltineliö Oy 
Lummetie 5, 31400 Somero

Ilmastointityöt 
asennukset 
tarvikemyynti 
iv-mittaukset

P. 040 086 3717 / 050 376 4798
www.rautajapeltinelio.fi

Sekä Jennin että Mikon hiihtomittariin tuli viime talvena noin 1 000 kilometriä.

Hiihto

MA-TI 10.00-18.00
KE-TO 10.00-20.00
PE-LA 10.00-22.00

Ma-Pe klo 10-18  16€/rata   lapset ja eläkeläiset 14€/rata
Ma-To klo 17-20  19€/rata
Pe klo 17-19  19€/rata
La klo 10-19  19€/rata
Pe-La klo 19-22  22€/rata HOHTOKEILAUS
Suositus: max. 4hlö/rata

AUKIOLOAJAT JA HINNAT

Valmismatkat • Tilausajot 
044 020 31 17 

matkaheino@gmail.com

www.matkaheino.fi

Hiihto

• 1+4 Sähkö-auto, 1+6 inva-auto, 1+8 inva-auto, tila-auto

• Taksi- ja tilausajot

• KELA- ajot (Taksi-Helsinki 0800 414603)

Paikallista palvelua vuodesta 2009!

               p. 040-5544127 
 1+4 Sähkö-auto, 1+6 inva-auto 
      1+8 inva-auto, tila-auto 
               Taksi- ja tilausajot  

  KELA- ajot (Taksi-Helsinki 0800 414603) 

               Paikallista palvelua vuodesta 2009!       

Koski Tl puh.044 983 4310 
Oripää puh. 0400 514 198 
www.kymppibetoni.fi

Betoninlujaa 
kotimaista osaamista



64  65Kaiku Urheilee 2022 Kaiku Urheilee 2022

Hiihto

SUPERVAKAA
VALOKUITU

Valokuitu on luotettava
ja moderni nettiyhteys, jolla

 Teet etätöitä ja opiskelet sujuvasti

 Hoidat yrityksesi asiat 
mutkattomasti

 Nautit viihdesisällöistä katkottomasti

 Asioit ja luet uutiset kätevästi

 Pelaat verkkopelejä pienellä pingillä

Pssst! Muistathan, että Härkätien 
Puhelin on nyt Lounea.

myynti@karengas.fi

KA-Renkaasta pitoa
talven pelimatkoihin

KA-RENGAS

www.karengas.fi

Turku
040 9010 965
Kuormakatu 2

Kattava valikoima talvirenkaita kaikenlaisiin
menopeleihin.  Katso hinnat ja koot,  sekä varaa
aika renkaanvaihtoon kotisivuiltamme!
Meiltä myös rengashotellipalvelut!

Salo
040 9010 969
Raitalankatu 5

Koski Tl
040 9010 963
Koskentie 372

Vantaa
040 9010 977
Viinikankaari 9

FRISBEEGOLF | HIIHTO | LENTOPALLO | PÖYTÄTENNIS | YLEISURHEILU

HIIHTO

www.koskenkaiku.fi

LASTEN HIIHTOHARJOITUKSET
ALKAVAT PIKÄN TAUON JÄLKEEN 

MA 7.11.2022 ALKAEN
•  Harjoitukset maanantaisin

•  Pienten ryhmä klo 17.30-18.15 (3-6-vuotiaat)
•  Isojen ryhmä klo 18.30-19.30 (7-vuotiaat - )

•  Harjoituspaikkana pääsääntöisesti  
pururata tai Hevonlinna  

(ohjaajat ilmoittavat harjoituspaikan etukäteen)
•  Ensimmäinen kerta pururadalla

•  Suksille siirrytään kuivan maan harjoitteista heti,  
kun lumitilanne sallii

Ohjaajina Mikko Luhtala ja Jenni Haapasalo
Lisätietoja: Mikko p. 050-9115810, Jenni p.040-7003489

EI ENNAKKOILMOITTAUTUMISTA,  
ROHKEASTI JA INNOKKAASTI KOKEILEMAAN LAJIA!

Maksuton Kaiun 
jäsenille!
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Tero Puisto
• Likakaivon tyhjennykset    • Vaihtolavat 

0400 534 834

· 
KO

SKEN SALE · 

K
O

S

K E L A I S I T

TA
I N

ma-pe 8 – 21    la 8 – 21    su 9 – 21

Koski TL
Hämeentie 32, Koski TL

Tehtaantie 14, Koski Tl
P. 044 534 2768

joonas@konecustom.fi
www.konecustom.fi

Soita ja kysy tarjous!
• HUOLLOT • KORJAUKSET • MAALAUKSET

RASKAAN KALUSTON JA MAATALOUSKONEIDEN

Fermas Oy
KONEHUOLTO

Korjaamme ja huollamme traktorit, 
maatalouden työkoneet ja kiinteistökoneet 
ammattitaidolla ja sovitussa aikataulussa.
Jos koneesi ei liiku omin voimin, voimme 
tulla paikanpäälle katsomaan.
Asennamme mm.seuraavia varusteita 
ja lisälaitteita:
- Lisälämmittimet
- Hydrauliset kauhalukot
- Etukuormaimet
- Määräaikaishuollot, öljynvaihdot
   ja korjaukset
+ muut lisävarusteasennukset

Isokuovintie 3, 31500 Koski Tl
Lauri Turunen: 0442982675
Viljami Pelto-Lampola: 
0442636457
info@fermas.fi I www.fermas.fi

Tykkää meistä Facebookissa!

KOSKEN ALUELÄMPÖ OY

044 522 4182        0400 534 834

Lämpöä läheltä

Kiinteistötyöt
Janne Välimaa 

0400 828 549

Autoilija Harri Toivonen 
0500 326 679

HAUTAUS- JA KUKKAPALVELU 
SILTASAARI 

Maijankuja 2, 31500 Koski Tl 
puh. 0500 593 006

www.summitmedia.fi

 

AURANMAAN YRITYS-
JA PALVELUHAKEMISTO

 

 

YRITTÄJÄ,
ONHAN SINUNKIN 
TIETOSI
TÄÄLLÄ!

AURA  •  MARTTILA  •  KOSKI TL  •  PÖYTYÄ

Martinkosken seurakunta 
p. 044 474 3414 

martinkosken.seurakunta@evl.fi 
www.martinkoskenseurakunta.fi

LEPPÄMÄENTIE 346 

KALLIOMURSKEET MARTTILASTA 
Toimitettuna tai noudettuna, p. 0400 492 170 Pasi Kullanmäki

FRISBEEGOLF | HIIHTO | LENTOPALLO | PÖYTÄTENNIS | YLEISURHEILU

www.koskenkaiku.fi

KAIUN LAJIVALIKOIMA
TULEVALLA KAUDELLA

Tervetuloa mukaan!

frisbeegolf 
  hiihto 
   lentopallo 
  pöytätennis  
yleisurheilu

LUE LISÄÄ

koskenkaiku.fi



Suomalaiselle puulle on nyt kysyntää.  
Jos mietit hakkuita tai puukauppaa, valitse 
kumppaniksi Westas. Olemme vastuullinen ja 
luotettava puunostaja, joka tuntee metsän ja 
omistajan tarpeet. Meille puukauppa on  
yhteinen savotta. Varmistamme, että saat  
metsästäsi sinulle kuuluvan korvauksen.

YHTEINEN SAVOTTA

westas.fi


