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KOHTI LAJIYHDISTYKSIÄ

KK-V on toimintansa alkuajoista alkaen ollut monijaostoinen yleisseura. Ensi vuoden alusta alkaen 
seurassa toimii kaikkiaan 12 lajijaostoa syyskokouksen hyväksyessä uusiksi lajijaostoiksi salibandy- ja 
kaukalopallojaostot. Seuran tarjoaman urheilutarjonnan kannalta uusien lajien mukaantulo on tietenkin 
hyvä asia, mutta asialla on myös kääntöpuolensa. 

Seuran nykyiseen hallintomalliin liittyy muutamia ongelmia. Jaostojen toiminta on KK-V:ssä varsin 
itsenäistä. Jaostot vastaavat toimintansa kehittämisestä, taloudesta jne. KK-V:n  johtokunta on kuitenkin 
viimekädessä vastuussa toiminnan laillisuudesta ja seuran nimissä tehdyistä sitoumuksista. Tämä rajoittaa 
jaostojen päätösvaltaa omista asioistaan sekä hidastaa asioiden eteenpäin viemistä. 

Keskusteluun onkin nostettu ajatus seuran sääntöjen muuttamisesta niin, että lajijaostojen sijaan KK-V:ssä 
olisikin lajiyhdistyksiä, esimerkiksi KK-V Hiihto ry. Toimintamalli on tuttu monista erikoisseuroista, joissa 
kukin joukkue toimii omana yhdistyksenään, mutta ulospäin toimitaan yhteisen lipun alla. Sääntömuutos 
mahdollistaisi sen, että tulevilla lajiyhdistyksillä olisi mahdollisuus päättää vielä itsenäisemmin ja nopeammin 
omaan lajiin liittyvistä asioista. Myös vastuu päätöksestä kohdentuisi lähemmäksi päätöksentekijöitä. KK-
V toimisi perustettavien lajiyhdistysten katto-organisaationa ja tuottaisi lajiyhdistyksilleen tukipalveluita 
esimerkiksi kirjanpitopalveluiden muodossa. Samalla KK-V voisi profiloitua nykyistä paremmin 
paikkakunnan liikuntapalveluiden kehittäjänä yhdessä kaupungin ja muiden seurojen kanssa.

KK-V on tunnettu urheiluseura ja sillä on perinteikäs historia. Sääntömuutos ei uhkaisi seuran asemaa. Kyse 
on lähinnä siitä, että muutoksella tuetaan jaostojen toiminnan kehittämistä sekä selkiytetään toimintojen 
vastuita. KK-V ja sen lajiyhdistykset tulisivat  jatkossakin toimimaan yhteisen nimen ja seuratunnuksen 
alla. 

Sääntömuutos asiasta keskusteltiin seuran syyskokouksessa 19.11. Seuran ensi vuoden toimintasuunnitelmaan 
on kirjattuna keskeiseksi tavoitteeksi toteuttaa sääntömuutosasia. 

Monia asioita tulee luonnollisesti ratkaista uusia sääntöjä kirjoitettaessa, mutta seuran toiminnan 
kehittämisen kannalta katsottuna suunniteltu sääntömuutos on välttämätön.

Otamme johtokunnassa avoimin mielin vastaan palautetta sääntömuutokseen liittyen.

Yhteistyöterveisin

Petri Ekberg
puheenjohtaja 
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Maastojuoksut

Maastojuoksukilpailuja pidettiin 
Tulkkilan pururadalla. Mukana oli 
parisenkymmentä juoksijaa. Vam-
malassa pidettyihin sisulisämaas-
toviesteihin osallistunut joukkue 
sijoittui seitsemänneksi. Siinä juok-
sivat Mira Mäkelä, Petteri Leino, 
Eveliina Ekberg, Ville Leino, Veera 
Lähde ja Joni Ojala.
Raumalla 18.5. pidetyistä sisulisä-
ikäisten piirinmestarusmaastoista 
13-vuotiaiden poikien joukkue, Joni 
Ojala, Tuomas Ojala ja Jussi Salo, 
toivat hopeamitalin. Henkilökohtai-
silla matkoilla Joni oli 5., Jussi 12., 
Tuomas 16., Eetu Moisio P12-sar-
jassa 4., Eveliina Ekberg T11-sarjas-
sa 5. ja Julia Ojala T9-sarjassa 41.

Kunniakierros

SUL:n ja seurojen järjestämä varo-
jenkeräystapahtuma Kunniakierros 
juostiin 22.5. Pitkäjärvellä. KK-V:n 
keräystulos oli 763 euroa. Timo Mä-
kelä juoksi tunnin aikana suurimman 
kierrosmäärän: 36 kierrosta eli noin 
14,5 km.

Kesä-Cupit

Kahdeksana kesäkeskiviikkona pi-
dettiin perinteiset Kesä-Cup -kisat. 
Kisoissa kävi yhteensä 69 kilpai-
lijaa. Alle 7-vuotiaiden poikien 
sarjassa oli parhaalla kerralla yli 20 
osallistujaa, joten kovaväkisiä yleis-
urheilijoita nähtäneen tulevaisuudes-
sakin kilpakentillä.

Pitkäjärven kisat 14.7.

Nyt järjestetyt 21. Pitkäjärven kisat 
olivat yksi osa Nordea Cupia. Ki-
soissa nähtiin tunnetuimmista nimis-
tä oma poika Ville-Pekka Vuorento.

Vattenfall-seuraottelu

Vattenfall-kisojen ensimmäinen 
kilpailu oli 5.6. Punkalaitumella. 
Seuramme nousi viime vuonna 
ykkösliigaan, joten kilpakumppa-
nit olivat koventuneet entisestään. 
Toinen osa-kilpailu oli Eurajoella. 
Kisaa maustaneesta rankkasateesta 
huolimatta pieni mutta pippurinen 
porukkamme keräsi hyvin pisteitä. 
Lopullinen sijoitus oli 5. ja pisteitä 
kerättiin 5810.

Tyttö- ja poikaolympialaiset

Elokuisena keskiviikkoiltana pidetyt 
olympialaiset keräsivät kuutisen-
kymmentä urheilijaa lähikunnista ja 
kauempaakin. 7-vuotiaille järjestetyt 
sarjat osoittautuivat onnistuneeksi 
valinnaksi.

Triangelikisat

Perinteiset seuraottelut Vammalan 
Seudun Voiman, Lauttakylän Lujan 
ja KK-V:n kesken järjestettiin myös 
tänä vuonna. Tämä aikuisten ottelu 
on Suomen vanhin seuraottelu. Ki-
sailtu on jo vuodesta 1930 ja aino-
astaan vuosina 1937-40 ei kisoja pi-

Kesä 2002

Tuomas ja Joni Ojala aluehuipentumien tunnelmissa Raumalla

Kesä-Cupien nuorimpien sarjan innokkaita pituushyppääjiä valmistautu-
massa koitokseen
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detty. Seuramme kiekonheittäjä Kari 
Vahdilla on myös triangeliennätys 
- hän on osallistunut triangeliin jo 
yli 30 kertaa. 

Aikuisten kilpailussa Huittisissa 
olimme kolmansia ja 7 - 13 -vuoti-
aiden minitriangelissa saavutimme 
myös kolmannen sijan. Tässä kilpai-
lussa oli mukana monia, jotka eivät 
olleet koskaan kilpailleet muualla 
kuin omissa kisoissa. Jo linja-au-
tolla tehty kisamatka oli kokemus 
sinänsä!

Aluehuipentumat

12- ja 13-vuotiaiden aluehuipen-
tumassa urheilijamme toivat me-
nestystä Satakunnalle kilpailtaessa 
Varsinais-Suomen ja Hämeen ikä-
luokkiensa parhaiden urheilijoiden 
kanssa.

KK-V:stä mukana olivat Joni 
Ojala ja Tuomas Ojala. Tuomas 
voitti kiekonheiton tuloksella 45,78. 
Keihäskisassa Tuomas oli neljäs. 
Joni Ojala oli 600 metrin juoksussa 
viides ja 60 m:llä kahdeksas.

Piirinmestaruuskisat

Aikuisten mestaruudet ratkottiin 
Huittisissa ja V-P Vuorento otti kie-
kon mestaruuden tuloksella 54,36.
Otteluissa Marika Timoska oli toi-
nen T14-sarjan 5-ottelussa. Ilari 
Kaisla oli P10 3-ottelussa 18. Iiro 
Kaisla sijoittui yhdeksänneksi P12 
4-ottelussa.

Elokuun ensimmäisenä viikonlop-
puna Porissa pidetyistä 9 - 15 -vuoti-
aiden piirinmestaruuskilpailuista 11 
urheilijaa toi mukanaan 15 mitalia ja 
joukon hyviä sijoituksia. P9-sarjan 
Miikka Timoska sai kultaa  korkeu-
desta tuloksella 115 ja hopeaa 40 
m:n juoksusta ajalla 6,84. Kuulassa 
Miikka oli toinen 7,76 tuloksella ja 
pituudessa kolmas tuloksella 361.

Marika Timoska voitti korkeuden 
ylittäessään 155 ja oli toisena kuu-
lassa (11,62), moukarissa (24,30) ja 
keihäässä (40,26). Marika kilpaili 
T14-sarjassa.

Tuomas Ojala voitti P13-sarjan 
kiekonheiton tuloksella 45,53 ja oli 
moukarissa tuloksella 32,78 toise-
na. Kuulassa (11,36) hän oli neljäs 
ja keihäskaari 41,53 toi viidennen 
sijan.

Joni Ojala voitti P13-sarjan 600 
m ajalla 1.43,89 ja oli 200 m:llä 3. 

Marika Timoska toi menestystä 14-
vuotiaiden SM-kisoista

ajalla 27,88. 1500 m taittui aikaan 
5.35,32,  mikä toi neljännen sijan.

Julia Ojala kilpaili T9-sarjassa ja 
oli pallonheitossa toinen tuloksella 
25,42, kiekossa toinen (15,05) ja 
kuulassa kolmas tuloksella 5,85.

Katri Koivunen osallistui 60 m:
lle ja oli 10. ajalla 10,04. Eveliina 
Ekberg oli T11-sarjan kuulassa 
4. tuloksella 9,08 ja 150 m:llä 9. 
ajalla 24,08. Iiro Kaisla osallistui 

600m:lle, 60 m aitoihin, 60 m:lle ja 
1500m:lle. Paras sijoitus tuli aidoista 
ajalla 14.00, mikä toi kahdeksannen 
sijan. Ilari kaislan paras sijoitus oli 
3-loikan 7. hypyllä 6,04. Ilari osal-
listui myös P11- sarjan pituuteen, 60 
m ja 60 m aitoihin. Ville Leino oli 
saman sarjan 150 m:llä, pituudessa, 
keihäässä ja kiekossa, jossa sijoittui 
parhaiten kahdeksanneksi 13,7 met-
risellä heitolla.

Petteri Leino oli P9-sarjassa kor-
keudessa, pallonheitossa, pituudessa 
ja kiekossa, missä myös sijoittui seit-
semänneksi 14,00 metrin heitolla. 

Raumalla pidetyissä ratakävelyn 
piirimestaruuskisoissa Iiro Kaisla 
otti hopeaa P12-sarjan 2000 metrin 
kävelyssä.

SM-kisat

Ville-Pekka Vuorento oli Kalevan 
kisojen miesten kiekonheiton yh-
deksäs tuloksella 52,61.

Marika Timoska osallistui Iisal-
messa 14-15 -vuotiaiden SM-kisoi-
hin. Korkeudessa Marika hyppäsi 
155 ja oli neljäs ja neljännen tilan toi 
myös 11,04 metrin kuulakaari.

Elokuun lopussa otteluiden SM-
kisoissa Raahessa Marika oli ikäis-
tensä 5-ottelussa seitsemäs.

Kuninkuuskilpailujen yli 12-vuotiaiden poikien viisikko: Joni, Tuomas, Timo, 
Iiro ja Jussi sijoitusjärjestyksessä
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Kevätleiri

KK-V:n nuorten kausi lähti käyntiin 
leirillä, joka pidettiin  Laitilassa Leh-
toniemen leirikeskuksessa 20.-21.4. 
Kokemäen ulkopuolelle lähdettiin, 
jotta päästiin lumettomiin maastoi-
hin harjoittelemaan. Laitilassa olikin 
lähes lumetonta ja sopivan vaativaa 
avokalliomaastoa.

 Leirin suunnistusharjoitukset to-
teutettiin pariharjoituksina. Pareina 
olevat saivat kartat, joihin molem-
mille oli merkattu eri rastit. Vetovas-
tuu otettiin vuorotellen, jolloin toi-
nen suunnisti ja toinen seurasi kart-
taa lukien missä mennään. Rastilla 

osat aina vaihtuivat. Haastena olikin 
paikantaa ensiksi kaverin rasti, jotta 
osasi lähteä oikeaan suuntaan omalle 
seuraavalle rastille. 

Päätösharjoituksena leirillä suun-
nistettiin viesti siten, että kukin 
juoksi kaksi osuutta. Viestiharjoi-
tus pidettiin yhdessä raumalaisten 
suunnistusnuorten kanssa, jotka 
myös pitivät leiriä Lehtoniemessä. 
Viestiin tulee aina oma tunnelman-
sa ja “häiriötekijänsä” useamman 
lähtiessä metsään yhtä aikaa. Silloin 
pitää pystyä keskittymään tiukasti 
vain omaan suoritukseensa ja antaa 
muiden “koheltaa”. 

Sopivaa leirisäpinää synnytti, 
omilla säännöillä toteutettu, TV:
stä tuttu Selviytyjät -kisailu, jonka 
loppuäänestyksessä Pekka Ojala 
valittiin leirin selviytyjäksi. Nuor-
ten leiripalaute oli leirin vetäneille 
Jarille ja Eijalle tyrmäävä - mahtava 
leiri, mutta ensi vuonna ollaan sitten 
viikko !

Ristellä 470 kilpailijaa - läpi 
kahdessa tunnissa!

Yksi KK-V:n suunnistusjaoston kau-
den pääasia oli omien kansallisten 
suunnistuskilpailujen järjestäminen 
Ristellä. Kilpailukeskukseksi saatiin 
Timo Salmisen sorakuoppa, jonka 
ympärillä vaativa kisamaasto sijaitsi. 
Vielä kerran - kiitos Timo.

Koulujen päättäjäisviikonloppu 
nipistää tyypillisesti osallistujien 
määrää. KK-V kuitenkin markkinoi 
kilpailuja siten, että kisat viedään 
lävitse kahdessa tunnissa ja kotimat-
kalla ollaan klo 12. Ehtii siitä hyvin 
vielä päättäjäisjuhliin. Onnistuimme 
markkinoinnissa ja Risten metsissä 
suunnisti 470 kilpailijaa. Täytimme 
myös lupauksemme kisajärjestelyis-
tä, joista saimme muutenkin todella 
hyvää palautetta. Yhtä nopeaa kil-
pailujen läpivientiä ei ole Suomessa 
aiemmin toteutettu! Normaalisti 
tämänkokoisen kilpailun läpivienti 
kestää 3-5 tuntia.

Lämmin kiitos lähes 50 hengen 
talkoo-organisaatiolle ja erityisesti 
väsymättömille kartta- ja ratamesta-
rityöstä vastanneille Into Lahtiselle, 
Reijo Valinille ja Jari Turtolle. Suun-
nistuskilpailuiden järjestäminen ei 
ole nimittäin mikään pikkujuttu, se 
vaatii n. 1000 talkootyötuntia.

Suunnistuskoulu pyörii keväisin

Eija Turton johdolla suunnistuskoulu 
kokoontui keväällä yhdeksän kertaa. 
Suunnistuskoulu pidettiin kuntoras-
tien yhteydessä eri puolilla Koke-
mäkeä. Innokkaita suunnistuskou-
lulaisia riitti mukavasti - kiitos myös 
vanhempien, jotka kuskasivat lapsia 
milloin minnekin metsään. Ensim-
mäisinä kertoina kuljimme metsässä 
yhdessä. Pikkuhiljaa siitä porukasta 

Olipa upea mutta hikinen 
suunnistuskesä.  Vesisateesta 
eivät suunnistustossut ja -pai-
ta tänä kesänä kastuneet sen-
sijaan kylläkin hiestä. KK-V 
järjesti erinomaiset kansalliset 
suunnistukset. Hyvä menestys 
arvokilpailuissa jatkui laajalla 
joukolla.

Kevään leiriläiset. Takana vas. : Miia Turto, Krista Moisio, leirin vetäjä Jari 
Turto, Jaakko Turto ja Veera Lähde. Edessä vas. :  Janne Horelli, Eetu Moi-
sio, “selviytyjä” Pekka Ojala, Eero Turto ja Heidi Horelli.

Mikä mahtaa mietityttää Eetua ja 
Eeroa pariharjoituksen jälkeen ?
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aina joku ilmoitti, että nyt mä halu-
an mennä yksin. Taito, kokemus ja 
ennenkaikkea usko omiin kykyihin 
olivat kasvaneet koululaisilla niin 
paljon, että ennen viimeistä kertaa 
kaikki olivat suunnistaneet yksin.

Kuntorastit maanantaisin

Kuntorasteilla kävi aktiivisuunnis-
tajien lisäksi omaksi iloksi liikkuvia 
kuntoilijoita. Tämän toivoisi vielä-
kin yleistyvän. Ottakaa haaste ensi 
keväänä vastaan!

AM-kilpailuissa menestystä

KK-V:läiset suunnistajat ovat ah-
kerasti kiertäneet kansallisia kisoja 
sekä aluemestaruus-  ja SM-kisoja. 
Erittäin hyviä saavutuksia on ki-
soista myös ollut tuliaisina. Kauden 
aluemestaruuskisoista KK-V:n suun-
nistajat saivat yhteensä 18 mitalia.

Kilpailuista jäi mieleen mm. 10 
v. tyttöjen viestijoukkue Marianna 
Ojala, Outi Näpärä ja Miia Turto. 
Tytöistä Marianna ja Outi osallistui-
vat tänä kesänä ensimmäisiä kertoja 
kilpailuihin. Suunnistusviestit olivat 
kaikille tytöille uusi kokemus. En-
simmäiseen kilpailuun trio osallistui 
Porissa Oravapolkuviestiin elokuun 
alussa. Viestistä tuli hyvää kokemus-
ta ja hyväksytty suoritus. Seuraava 
viestikoitos tytöillä oli aluemes-
taruusviesti Kiukaisissa. Viesti ei 
varmaankaan jännittänyt nyt niin 
paljon, sillä sijoitus oli upea viides  
tila.  HYVÄ TYTÖT !

Jukolan ja Venlojen Viesti 

Perinteeksi muodostunut Jukolan 
Viesti suunnistettiin Asikkalassa. 
Joukkueita lähti peräti 1256, joka 
merkitsee että kilpailuun osallistui 
8800 suunnistajaa! KK-V:n loppu-
sijoitus oli hyvä 458. joukkueella 
Tomi Rauta, Jari Turto, Jussi Lähde, 
Jouni Virtanen, Ari Uotila, Jorma 
Virtanen ja Matti Teittinen. 

Viestissä koettiin harmittavaa 
epäonnea, mutta myös erinomaisia 
onnistumisia. 1. osuudella Tomi 
Raudan akunkantoteline rikkoutui 
ja hän joutui suunnistamaan useita 
kilometrejä painava akku kädes-
sään. Kartalle ja kompassille jäi 
pimeässä metsässä vain toinen käsi 

ja se hidasti paljon vauhtia.  Tämän 
epäonnen kuittaus tuli kuitenkin heti 
seuraavalla osuudella. Uudelleen 
treenaamisen aloittanut Jari Turto 
teki pimeässä metsässä nappisuori-
tuksen ja ohitti 12 km osuudellaan 
peräti 374 joukkuetta! 

KK-V:n naisjoukkue osallistui 
Venlojen Viestiin, yhtenä 728 jouk-
kueesta. KK-V:n sijoitus oli tasaisen 
suorituksen jälkeen 532. Joukkuees-
sa suunnistivat Heidi Horelli, Katri 
Seppälä, Eija Turto ja Sari Lähde.

Nuorten Jukola ja Nuorisoviesti

Nuorille, alle 18v., tarkoitettu 7-
osuuksinen Nuorten Jukola suun-
nistettiin Ähtärissä elokuussa. Vielä 
varsin nuorella joukkueella KK-V 
oli 119. vajaan 200 joukkueen jou-
kossa. Hyvä suoritus joukkueelta, 
vaikka henkilökohtaisella tasolla 
suoritusvarmuus vaihtelikin. Jouk-
kueessa suunnistivat Pekka Ojala, 
Eetu Moisio, Veera Lähde, Eero 
Turto, Katri Seppälä, Krista Moisio, 
ja Jaakko Seppälä.

Nuorisoviestissä syyskuun lopus-
sa KK-V:n joukkue oli A-sarjassa 
23. Joukkueessa suunnistivat Eero 
Turto, Eetu Moisio, Katri Seppälä, 
Janne Horelli, Veera Lähde, Krista 
Moisio ja Pekka Ojala.

Ensimmäistä kautta suunnistuskil-
pailuissa. Outi Näpärä juoksemassa 
loppuviitoitusta aluemestaruuski-
soissa. Sijoitus oli hienosti kahdek-
sas D10RR sarjassa.

Kuvassa osa nuorista jotka osallistuivat kesällä kahdeksan osakilpailua kä-
sittävään Orava-Cupiin. Viimeisen osakilpailun jälkeen on helppo hymyillä 
ja esitellä mitaleja ja plaketteja.
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Kauden SM- ja AM-tuloksia
AM-latusuunnistus 10.2 Siikainen  
 H40  1. Jari Turto    
 D10LV  2. Miia Turto     
 H12LV  5. Eero Turto 
 H55  11. Lasse Inkinen     

AM-hiihtosuunnistus, pika 
23.2 Punkalaidun
H40  3. Jari Turto

AM-hiihtosuunnistus, normaali 
24.2 Punkalaidun 
H40  1. Jari Turto

AM-hiihtosuunnistusviesti 2.3 Pori
 H14  2. KK-V (Eetu Moisio, 
 Eero Turto, Pekka Ojala)

AOK 8.6 Kankaanpää
 D14  1. Krista Moisio
 H14  2. Pekka Ojala
 H12  4. Eetu Moisio
 D10RR  11. Marianna Ojala

AM-pika 3.7 Kiikoinen
 H12  1. Eetu Moisio, 2. Eero Turto
 D14  3. Krista Moisio
 H40  3. Jari Turto, 11. Jussi Lähde
 D16  5. Katri Seppälä
 D35  5. Sari Lähde
 H18  7. Jaakko Seppälä
 H14  8. Pekka Ojala
 D45  8. Marjo Virtanen
 D21  9. Sanna Laakso
 H55  16. Esko Jääskeläinen

Alueen Oravapolku viesti 6.8 Pori
 H45(yhteisikä)  3x2,9km 5. KK-V (Eero Turto, Eetu Moisio, Pekka Ojala)
 D30RR(yhteisikä)  3x2km  12. KK-V (Outi Näpärä, Marianna Ojala, Miia Turto)

AM-päivä 17.8 Eura
 H12  1. Eetu Moisio, 5. Eero Turto
 D14  1. Krista Moisio, 4. Veera Lähde
 H40  2. Jari Turto, 9. Jussi Lähde
 H14  4. Pekka Ojala
 D10RR  8. Outi Näpärä, 9. Marianna Ojala
 D45  10. Marjo Virtanen
 H55  11. Esko Jääskeläinen, 20. Lasse Inkinen
 H8RR  16. Jaakko Turto

AM-viesti 18.8 Kiukainen
 H40  2. KK-V (Jussi Lähde, Jari Turto, Matti Teittinen)
 H14  3. KK-V (Eero Turto, Eetu Moisio, Pekka Ojala)
 D35  4. KK-V (Marjo Virtanen, Eija Turto Sari Lähde)
 D10RR  5. KK-V (Marianna Ojala, Miia Turto, Outi Näpärä)

AM-partio  21.8 Rauma
 H40  1. KK-V (Jussi Lähde, Matti Teittinen, Jari Turto)
 D16  3. KK-V (Katri Seppälä, Veera Lähde, Krista Moisio)
 H55  3. KK-V (Lasse Inkinen, Esko Jääskeläinen, Jaakko Rauta)
 H14  4. KK-V (Pekka Ojala, Eetu Moisio, Eero Turto)
 D35  4. KK-V (Marjo Virtanen, Sari Lähde, Eija Turto)

AM-yö 6.9 Vammala
 D45  2. Marjo Virtanen
 
SM-päivä 1.9 Orivesi
 D45   29. Marjo Virtanen

SM-viesti 15.9 Hyrynsalmi
 H40  16. KK-V ( Jussi Lähde, Jari Turto, Jouni Virtanen)
 
SM-yö 21.9 Keuruu
 D45  13. Marjo Virtanen
 H40  26. Jari Turto

Kivoja suunnistuskoululaisia! Anssi Rajaoja, Emilia Lah-
tinen, Outi Näpärä, Elina Rajaoja, Riina Rajaoja, Juho 
Virtanen, Katariina Ojala, Marianna Ojala, Joel Virtanen. 
Harjoitusten jälkeen kerättiin yhdessä rastiliput ja leimasi-
met pois metsästä.
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PESÄPALLO
Kausi 2002 pesiksessä on ohitse ja 
uutta jo suunnitellaan. On mahtavaa 
miettiä mitä kaikkea kauden aikana 
on nähty ja koettu kaikki me koko 
iso pesisperhe yhdessä.

Menestys vaatii yhteistyötä ja tai-
toa löytää jokaisen yksilön vahvuu-
det ja käyttää niitä yhteisen hyvän 
saavuttamiseksi. Yhdessä meistä 
muodostuu joukkue tai kannustava 
tukijoukko ja yhdessä voimme saa-
vuttaa paljon enemmän.

Keväällä ja kesällä touhuttiin 
paljon kaikenlaista mm. seuraa-
vanlaista.

Alle kahdeksanvuotiaille suunnattua 
satumaista sunnuntaita vietettiin 
satuhahmojen keskellä ja varmasti 
monen pienen lapsen unelma toteu-
tui tavatessaan  saduista ja sarjaku-
vista tuttuja hahmoja. Lisäksi tärkeä 
tavoite toteutui, sillä kotiin lähti 
päivän touhuista väsähtäneitä, mutta 
iloisia lapsia, lapset saatiin liikku-
maan ja vietettiin yhdessä iloista 
iltapäivää. 

Maaliskuulla osallistui lähes 
kaikki pelaajat tuomarikoulutukseen 
ja osa heistä suoritti myös tuoma-
rikortin, joka oli lupa päästä kesän 
peleihin tuomaroimaan. 

Kaksipäiväinen kevätturnaus 
aloitti varsinaisen pelikauden täällä 
Kokemäellä. Pelaajat pääsivät pe-
laamaan turnauksen pelit uusissa 
pelipuvuissaan, jotka olivat kevään 
suuren  ponnistuksen tulos. Turnauk-
sessa oli mukana kaikkiaan noin 210 
pesiksestä innostunutta lasta ja nuor-

ta sekä heidän kannustusjoukkonsa. 
Turnausjärjestelyt hoidimme me iso 
pesisperhe yhdessä.

Toukokuulla pyörähtivät käyntiin 
puulaakipesis ja pesiskoulu.

Puulaakipesis keräsi mukaan 6 
pesisjoukkuetta. Ikäjakauma oli 15-
50 ja lyöntityylejä löytyi laidasta 
laitaan. Se, että jokainen edes kerran 
pääsi mailan varteen oli taattu koulu-
pesissäännöillä, jossa pelataan yksi 
lyöntikierros ennen palojen alkua. 
Hauskaa riitti noin juhannukseen 
asti, mutta ensi vuonna uudestaan.

Pesiskoulu saavutti tänäkin vuon-
na  suuren suosion, sillä mukana 
oli noin 50 alle 12-vuotiasta lasta. 
Ohjaajina toimi Paula Rännäli, Taina 
Juhola ja Mari Leino, jotka kaikki 
pelaavat KK-V:n sarjoissa. Kokemä-
ellä järjestettiin pesiskouluturnaus, 
jossa joukkueita oli meiltä 3 jouk-
kuetta, Köyliöstä 1, Eurasta 2 jouk-
kuetta, Säkylästä 1, Harjavallasta 1 + 
vanhemmat ja sisarukset eli vilskettä 
Pitkäjärven pesikentällä riitti.

Pienemmät pesiskoululaiset osal-
listuivat Köyliössä järjestettyyn 
turnaukseen saaden kokea peli-iloa 
ja hienoa oli kuulla yhdenkin pojan 
suusta, että “tätä mää oon aina ha-
lunnu”. Tärkeintä päivässä kuitenkin 
taisi olla kotoa matkaan pakatut 
eväät.

Elokuun lopulla isommat pesis-
koululaiset, joista suuri osa poikia, 
osallistuivat Merikarvialla järjestet-
tyyn turnaukseen. Sivusta seuran-
neena voisin sanoa, että joukkuehan 
oli loistava. Nyt syksyllä, joukku-
eessa pelanneet tytöt lähtivät pesis-

kärpäsen puremana harjoittelemaan 
ensi kesän sarjapelejä varten.

Kesän aikana on osallistuttu sar-
joihin ja leireille ja naisjoukkue piti 
jännitystä yllä loppuun asti, mutta 
näistä edempänä lisää. 

Kauden aikana varoja on hankittu 
osallistumalla erilaisiin talkoisiin, 
kaikki yhdessä.

Lämpöisiä talvipäiviä ja liikunnan 
elämyksiä kaikille toivoen: Tuula 
Koivunen :)

YHDESSÄOLO JA LIIKKUMI-
NEN ON TÄRKEÄMPÄÄ KUIN 
VOITTO!!!

PESISNAISJOUKKUE 2002

Talviharjoituksia tehtiin Risteen 
salissa ja palloiluhallissa 3-4 kertaa 
viikossa Matti Alhon ja Sami Kur-
pan opastuksella. Kesän peleissä 
viuhkan varressa oli Matti Alho ja 
apuna toimi Jukka Mattila.

Naiset pelasivat kaudella Suo-
men Sarjassa, johon aluesarjan ja 
maakuntasarjan kautta on edeltävinä 
vuosina noustu.

Pelejä pelattiin neljässä lohkossa 
ja KK-V pelasi Länsilohkossa, jos-
sa oli yhdeksän joukkuetta. Sarja 
oli kaksinkertainen ja pelejä tuli 
kaikkiaan 16. Pelireissut kuljettiin 
pääsääntöisesti omin kulkuneuvoin 
muutama pitempi matka mentiin 
myös bussilla kaikki yhdessä haus-
kaa pitäen.

Sijoituskaudelta oli lohko kolmo-
nen.

Ylärivi vas. alkaen Hannele Välke, Minna Kujanpää, Emmi Hyyti, Minna Mäkinen, Paula Rännäli, Anna Valtamo, 
Anna Lammela. Alarivi vas. Hanna Vähä-Heikkilä, Heidi Kallioinen, Taina Juhola, Pia Ijäs, Laura Suutari.
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PESÄPALLO

Lohkovälierissä Porin Pesäkarhuja 
vastaan nähtiin tosi upeaa ja taitavaa 
Kokemäkeläistä pesäpalloa. Pelattu-
jen pelien jälkeen voitto KK-V:lle.

Lohkon loppuottelut Turkua 
vastaan kovien taisteluiden jälkeen 
kääntyi Turun voittoon, joka nousi 
ykköspesikseen.

Kokemäkeläisten vahvoista peli-
otteista kertoo myös tehotilasto, jon-
ka ykkösenä kommeesti Kokemäeltä 
Päivi Kankaanpää ja toisena Eeva 
Kettunen.

(Halutessanne lukea lisää tilastoja 
pesiksestä osoite www.pesis.fi)

Joukkueessa pelasivat:
Mari Leino, Sanni Kivessilta, Jen-
ni Kivessilta, Katri Luomaniemi, 
Hannaleena Haapanen, Pauliina 
Haapanen, Katja Koukkari, Johanna 
Koukkari, Minna Tuominen, Riikka 
Lehtimäki, Hanna-Kaisa Huhtala, 
Eeva Kettunen, Päivi Kankaanpää.

Lisäksi junnuista naisjoukkueen 
täydennyksenä joissakin peleissä 
mukana oli Paula Rännäli, Minna 
Mäkinen, Kaisa-Maija Luomaniemi, 
Katri Lehtimäki.

C-tytöt

Aloittivat harjoitukset kaudelle 2002 
syksyllä 2001. Valmentajana toimi 
Juhani Raivion ja huoltajana Pasi 
Rännäli. Harjoituksia kertyi kaik-
kiaan 77 ja osallistumisprosentti oli 
hyvä.

Kauden aikana pelattiin harjoi-
tuspelejä, sarjaotteluita sekä leirillä 
pelatut pelit kaikkiaan 29 peliä.

Joukkue oli asettanut kaudelle 
myös seuraavanlaisia tavoitteita:

Joukkuehengen parantaminen 
(me-henki) – jossa valmentajan 
mielestä onnistuimme, viimeistään 
Siilijärven leiri kertoi siitä.

Kausi päättyy voittoon
Viimeinen peli pelattiin voitontah-
toisena ja Kankaanpään pelistä tuli 
todellinen murskavoitto

Jokaisen pelaajan tavoite oli ke-
hittyä pelaajana, toiset kehittyivät 
enemmän, toiset vähemmän. Ul-
kopelissä joukkue harppasi suuren 
loikan eteenpäin ja ensikaudella 
toivottavasti samanlainen loikka ta-
pahtuu myös sisäpelissä.

Leirille pääsy kilpasarjaan D ja 
sitten kylpyläreissu
Leirillä pelasimme kilpasarjassa ko-
vaa taistelutahtoa ja vahvaa ulkopeliä 
pelaten, mutta tiukat pelit kääntyivät 
liian usein vastustajan voittoon.

Kokemuksena leiri oli varmasti 
yksi kesän mieleenpainuvimpia.

Joukkueen pelaajat olivat erittäin 
tasavertaisia keskenään ja vastuuta 
pystyi jakamaan jokaiselle pelaajalle. 
Osoituksena tästä kertoo tehotilasto, 
jossa ”heikoimmatkin” pelaajat sai-
vat tehot 4 lyötyä + 5 tuotua juoksua 
(14 pelissä). LOISTAVAA!!!

Tehotilaston 1. Anna Lammela 12 
lyötyä + 16 tuotua, 2. Minna Mäki-
nen 17 lyötyä + 8 tuotua, 3.Laura 
Suutari 5 lyötyä + 17 tuotua.

Kauden päätteeksi joukkueesta 
palkittiin Anna Lammela, Taina Ju-
hola, Laura Suutari.

Haluana kiittää kaikkia toimintaan 
osallistuneita ja erityisesti talkoovä-
keä, työnne on tosi arvokasta.
Terveisin: Juhani Raivio, C-tyttöjen 
valmentaja

D-tytöt

D-tytöt aloittivat harjoittelut kauteen 
kaimaparin Mika Koivusen ja Mika 
Mikkolan johdolla lokakuun lopulla 
2001. Joukkueen huoltajana toimi 
Tuula Koivunen.

Harjoituksia kertyi kahdesta 
kolmeen kertaan viikossa. Tyttöjen 
ryhmässä oli 13 pelaajaa, jotka var-
sin innokkaasti oppivat tekniikan ja 
taktiikan saloja.

Toukokuun alussa joukkue 
emännöi Pitkäjärvellä perinteistä 
kevätturnausta neljälle D-tyttöjouk-
kueelle. Tuloksena oli sijoittuminen 
toiseksi.

Kesäkuun alussa alueleirillä 
Yläjärvellä joukkue sijoittui yhdek-
sänneksi, vaikka hävisi vain yhden 
pelin koko leirin aikana. Alkulohkon 
juoksusuhde vain oli tällä kertaa to-
della epäkiitollinen, joten sijoitukset 
kahdeksan joukossa jäivät toisten 
ratkottaviksi. Tsemppari palkinnon 
leirillä sai Mari Vähä-Heikkilä.

Valtakunnallisella Suurleirillä 
Jyväskylässä heinäkuussa joukkue 
puri hammasta sitten sitäkin napa-
kammin ja nappasi upean kahdek-
sannen sijan. Upea nousu Nurmoa 
vastaan jäänee monen tytön mieleen 
pitkäksi aikaa. Joukkue palkittiin 
leirillä tyttöjen sarjan Reilun pe-
lin-joukkueena. KK-V:n värejä Itä-

D-tytöt takaa vas. Emmi Lehtilä, 
Henriikka Aarikka, Hanna Mylly-
maa, Heidi Rouhiainen, Anni Malmi, 
Tea Kaskinen, Kaisa-Maija Luoma-
niemi, Veera Lähde.
Edessä vas. Emmi Salonen, Katri 
Koivunen, Mari Vähä-Heikkilä, Kai-
su Koivunen. Kuvasta puuttuu Katri 
Lehtimäki.
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PESÄPALLO

Hei!

Eka-ja tokaluokkalainen 
sekä eskarilainen Tyttö tai Poika.
Tule opettelemaan pesistä mukavassa 
seurassa.
Harjoittelemme koulukeskuksen 
alasalissa. 

F-pojat (-94 jälk. syntyneet)
sunnuntaisin klo 17.00-18.30.
Vetäjänä Mirva Alitalo 
puh. 040-7618064

F-tytöt (-94 jälk. syntyneet)
sunnuntaisin klo 18.30-20.00.
Vetäjinä Sari Räikkä-Mikkola 
puh. 050-3864349 ja 
Kaisu Koivunen puh. 040-8275123.

Tapaamisiin 
pesäpallon merkeissä!

Kokemäen Kova-Väki
Pesäpallojaosto  

Jyväskylän valtakunnan leirillä. Sinikeltaiset KK-V:n värit palkittiin tyttö-
joukkueissa Reilun-Pelin Joukkueena.

Länsi-ottelussa edusti Kaisa-Maija 
Luomaniemi. Tsempparina palkittiin 
Hanna Myllymaa.

Kesällä joukkue osallistui Sata-
kunnan aluesarjaan. Etelälohkon 
kakkossijan myötä joukkue pelasi 
ylemmässä loppusarjassa loppuke-
sän. Tuloksena neljäs sija. Sarjaot-
teluiden Hyvä Kaveri- palkinnon 
ansaitsi Anni Malmi. Kauden päät-
teeksi joukkueesta palkittiin Emmi 
Lehtilä, Kaisa-Maija Luomaniemi ja 
Mari Vähä-Heikkilä.
Terveisin: Mika Mikola

E-tytöt (-92 ja Ð91 synt.)

Joukkueen huoltajana toimi Susanna 
Lähde, valmentajana Katja Raito-
harju sekä valmentajan ja huoltajan 
oikeana kätenä Satu Kaija.

Tyttöjä tässä hauskassa E-tyttö-
joukkueessa pelasi kaikkiaan 12 
iloista ja reipasta pesispelaajaa. Har-
joituksia 2/viikossa.

Kausi oli tavoitteiltaan onnistu-
nut, peli-iloa tuottanut kausi.

Pelasimme aluesarjassa, jossa 
mukana oli 2 Rauman Feran jouk-
kuetta, Kankaanpään Maila, Porin 
Pesäkarhut, Ulvilan Pesä-Veikot. 
Sijoituksenamme oli 4., taistelu 3. 
sijasta oli rajua, mutta juoksusuhteet 
ratkaisivat.

Olimme mukana alueleirillä Uu-
dessakaupungissa hakemassa kesä-
muistoja, pelikokemuksia sekä kivaa 
yhdessäoloa.

Leirillä osallistuimme myös pe-
sistaiturikisaan, jossa joukkueen 
yhteispistemäärä ylsi 8. sijaan. 
Kisan voiton jakoi joukkueemme 
monitaituri Katri Koivunen Rauman 
Feraa edustavan tytön kanssa. Vuo-
den disco-hileeksi valittiin jälleen 
tänäkin vuonna Katariina Alanne. 
Joukkueen tsempparina palkittiin 
Sanna Kaija. Sijoituksemme leirillä 
oli 8.

Satakunnan alueella järjestettiin 
kaikkien alueella pelaavien joukku-
eiden kesken joukkuepelisääntökil-
pailu, jonka me KK-V:n reippaat ja 
iloiset E-tytöt voitimme.

Tavoite seuraavalle kaudelle on 
jatkaa yhtä iloisissa merkeissä.

Jos haluat mukaan hyvällä hen-
gellä varustautuneeseen joukkuee-
seen ja olet innostunut pesiksestä, 
ota yhteyttä Katja Raitoharjuun, 
puh. 050/5405171.

Pesis 
on

Pesis 
on

kivaa.Pesis 
on
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SAL I BANDY

Salibandy on nopeasti noussut yh-
deksi pelatuimmista joukkuepeleis-
tä. Kokemäellä kiinnostus lajia koh-
taan on varsin korkealla, tähän on 
varmasti osaltaan vaikuttanut  kau-
pungin myönteinen  suhtautuminen 
puulaakiurheilun toteuttamiseen. 
Lisäksi mahdollisuudet lajin har-
rastukseen ovat Kokemäellä erittäin 
hyvät, kiitos Peipohjan Ammattiop-
pilaitoksen palloiluhallin, sekä eri 
koulujen liikuntasalien.

 Seuraan perustettiin syyskuun 
alkupäivinä salibandyjaosto, edis-
tämään ja toivottavasti myös ke-
hittämään lajin harrastusta paikka-
kunnalla. Tällä hetkellä mukana on  
naisten joukkue sekä eri ikäryhmistä 
koostuvia juniorijoukkueita.

Naisten joukkue pelaa III-diva-
rissa. Suomi on jaettu eri alueisiin 
ja me kuulumme Länsi-Suomen 
alueeseen, alueet ovat jaetut vielä 
lohkoihin. Samaan lohkoon mei-
dän kanssamme kuuluvat Nokia, 
Tampere, Pori, Kristiinankaupunki, 
Kankaanpää ja Kiikka.

Harjoitukset kaksi kertaa 
viikossa

Naiset harjoittelevat kaksi kertaa 
viikossa, keskiviikkoisin ja sunnun-
taisin.

Uusia pelaajia otetaan koko ajan 
mukaan harjoituksiin, jos vain tun-
net kiinnostusta niin mukaan vaan.

Salibandy osaksi KK-V: n laajaa lajivalikoimaa.

Juniori-joukkueita on jaettu eri 
ikäryhmiin alkaen -89 syntyneistä ja 
nuorempien ryhmässä -93 syntyneet 
ovat nuorimpia. Voit tulla pelaamaan 
vaikka et tähän ikähaitariin mahtui-
sikaan, sillä olemme valmiit myös li-
säämään ikäryhmiä niin vanhempien 
kuin nuorempienkin osalta, jos vain 
tarvetta ja kiinnostusta löytyy.

Junioreissa on sekä tyttöjä ja 
poikia harjoittelemassa. Junioreiden 
osalta emme valitettavasti päässeet 
sarjatasolle pelaamaan vielä tänä 
kautena, mutta kun nyt harjoitte-
lemme niin ensi kaudelle saamme 
kovat joukkueet. Käymme lähiseu-
dulla  turnauksissa ja järjestämme 
itsekkin.

Miesten joukkue

Miesten osalta löytyy myös joukkue, 
ja kova onkin. Heillä on tulevana Ta-
paninpäivänä Vammalassa Donitsi 
Areenalla näytön paikka.

Toivottavasti saamme jossain 
vaiheessa tämän vahvan joukkueen 
myös sarjapeleihin mukaan. Harjoi-
tusaikoja varmasti löytyy kun vain 
tarvetta on.

Tämmöisen joukkuelajin pyörit-
täminen on tässä meidänkin mitta-
kaavassa jo melkoisen rahaa vievää 
puuhaa. Koko ajan pitää miettiä 
mistä varoja kertyisi.

Aloitimme nyt syksyllä kirpputo-
rille sopivan tavaran keräyksen. Jos 
joltakulta löytyy itselle tarpeetto-
maksi käynyttä tavaraa, niin otamme 
sitä erittäin mielellämme vastaan. 
Varaamme sitten määräajaksi kirp-
putorilta pöydän ja näin saadut varat 
käytämme lyhentämättöminä tämän 
toimintamme tukemiseen.

Asiasta saa lisätietoa soittamalla 
numeroon: 02 5462585  tai 040 
5023848. Tai allekirjoittaneelta, sekä 
kaikilta joukkueidemme pelaajilta.

Suuret kiitokset eri yrityksille ja 
liikelaitoksille, jotka mahdollistavat 
toimintamme.

Toivon yhteistyömme jatkuvan, 
joukkueemme ovat  jatkossa näkyvä 
osa Kokemäkeä eri puolilla Länsi-
Suomea.
     
Pekka Leino
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KAUKALOPALLO

Kaukalopalloa Kokemäellä

Kaukalopallo on nopea, hyvän luis-
telutaidon ja yhteen pelaavien kave-
rien yhteinen harrastus.

Kaukalopalloa Kokemäellä on 
pelattu jo vuosikausia ulkojäillä ja 
muutama vuosi jäähallissa, Pitkä-
järven hallin myötä ns. puulaakita-
solla kymmenten pelaajien voimin. 
Kokemäellä viime vuosina virinnyt 
ajatus liiton sarjaan menemisestä on 
lopultakin totta.

Kaudella 2002-2003 Kokemäen 
pojat ovat mukana kaukalopallon 
Länsi-Suomen II-divisioonassa. 
Joukkue koostuu pääosin kokemäke-
läisistä pelaajista sekä kentällisestä 
Harjavallan poikia, joten reilut pa-
rikymmentä kaukalopallosta kiin-

nostunutta on tahkonnut heinäkuusta 
asti Teljä-Areenan jäätä.

Joukkue pelaa yleisseura KK-V:n 
alaosastona kaukalopallojaostona ja 
pelaa sarjaa Teljän Kuljetus-nimen 
alla.

Tämäkään toiminta ei pyöri il-
man tukimarkkoja, joten jälleen 
kerran kokemäkiläisten yritysten 
ja yksityisten tuki on ollut tarpeen 

joukkueen alkulähtöön, josta heille 
kiitos.  

Tervetuloa seuraamaan vauhdik-
kaita ja mielenkiintoisia pelejä Pit-
käjärvelle, Teljä-Areenalle.

Kari Välkkynen
kaukalopallojaoston puheenjohtaja

KK-V:n kaukalopallojaosto

puh. joht.                     Kari Välkkynen                050-5860257
sihteeri                        Jari Vahanto                     0400-220696
joukkueen joht.           Kai Rosvall                      0400-533008
jäsenet                         Timo Tommila                 0400-869303
jäsenet                         Mika Rajala                     044-5318163
jäsenet                         Kai Rusi                           040-8615580        

KK-V:n kaukalopallojoukkue/Teljän Kuljetus
Kuvassa eturivi vas. Mika Rajala, Jukka Poskiparta, Petri Mäkelä, Jani Kivimäki, Jani Mäkelä, Pekka Sinivaara, Harri 
Rusi ja Jarkko Laimi. Keskirivi vas. Tero Nevala, Jari Ekberg, Kai Rusi, Timo Tommila, Juhani Tähtinen, Ari Ketonen, 
Juha Kallio, Petri Vaininen ja Tuomas Eskola. Takarivi vas. huoltaja Jari Valli, joukkueenjohtaja Kai Rosvall, huoltaja 
Juha Seppä ja pelaaja Mikko Äimälä. Kuvasta puuttuvat Kimmo Rosvall ja Sami Rissanen.
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H I I HTO

Kuulumisia Toroskan Eetun ja 
Laurin kesäharjoittelusta.

Hyvin menneen kilpailukauden jäl-
keen oli keväällä jälleen aika miettiä 
vahvat ja heikot puolet itsessään. 
Vahvuutena oli ylävartalon ja käsien 
voimakkuus. Sen sijaan jalkavoimia 
pitäisi saada lisää, joten teemana 
kesäharjoitteluun otettiin jalkojen 
vahvistaminen. Myös vuorohiihto 
jyrkemmissä ylämäissä tuotti hie-
man ongelmia, niinpä tätäkin kohtaa 
korostettiin kesällä erityisharjoitteil-
la.

Nyt alettiin tosissaan miettiä 
veljeksille täysin uutta harjoitus-
mahdollisuutta, sillä jo keväällä 
Saloniemen ” Sakke” Vammalasta, 
kova hiihtomies itsekin, kyseli, 
poikien voimat tuntien, tulisivatko 
he vahvistamaan Vammalan VKU:n 
kirkkovenesoutujoukkuetta. Koska 
veneessä on liukupenkit, sopii se 
erinomaisesti jalkavoimien vahvis-
tamiseen, tottakai myös ylävartalo 
pysyy kunnossa.

Eetu ja Lauri alkoivat käydä kaksi 
kertaa viikossa toukokuun alussa 
soutuharjoituksissa + kilpailut. Al-

kuun ” paikat ” tulivatkin aika ki-
peiksi oudon liikuntamuodon takia. 
Harjoittelu tuotti kuitenkin tulosta 
aika pian ja tottumisen myötä soutu 
alkoi jo sujua. Soutu VKU:n kirkko-
venejoukkueessa kilpailumielessä 
osoittautui hyvin antoisaksi. 14:n 
soutajan ikähaarukka oli 19 - n. 60v, 
Eetu ja Lauri 19v olivat nuorimmat. 
Kaikki olivat erittäin motivoituneita. 
Eri-ikäisten soutu samassa venees-
sä antoi paljon henkisesti, mutta 
opetti myös pitkissä ja vaikeissa 
soutukilpailuissa kärsivällisyyttä ja 
sitkeyttä.

Kesä oli VKU:n juhlaa kilpai-
lussa, 6:sta kilpailusta 4 voittoa, 
1 hopea, 1 pronssi. Kausi oli kuu-
lemma lähes paras seuran pitkässä 
soutuhistoriassa. Parhaana varmaan 
voitto Pirkan soudussa, matka 35 km 
ja kirkkoveneitä oli mukana 52 kpl.

Soutuharjoittelun antama kaik-
kinainen hyöty, uskotaan niin, oli 
yllätys Eetulle ja Laurille, sillä se 
selvästi vahvisti voimatasoja, mutta 
myös sen antama mielenvirkistys 
oli hyvin merkittävä. Esimerkki 
veljesten kesän kuntotasosta voi olla 
yhden soutukisan jälkeen järjestetty 

kilpailu soutuspinningissä, jossa piti 
vetää 200 m täydellä vastuksella. 
Eetu ja Lauri osallistuvat ensiker-
talaisina myös tähän ja monen ko-
vankin soutumiehen nenän edestä 
voiton vei Lauri, aika selvällä erolla 
seuraavaan, Eetukin sijoittui hyvin 
aivan kärjen tuntumaan.

Soutu oli veljesten kohdalla niin 
suuri poikkeama aikaisemmasta ke-
säharjoittelusta, joten talven hiihdot 
tulevat olemaan mielenkiintoista 
seurattavaa, toivottavasti hyvää! 
Tämä vaihtoehtona sille, ettei hiih-
täjien aina tarvitse puurtaa sauvojen 
kanssa kuivalla maalla.

Rullahiihto oli mukana vanhaan 
tapaan kesällä ja rullat mahdollisti 
Teljän kuljetus.

Vuorohiihdon parannusharjoitte-
luna Eetu ja Lauri käyttivät jo kauan 
käytettyä rinnehiihtoa.

Vielä uutena tuli, syksyllä loka-
kuussa, mukaan Jämin hiihtoputki. 
Ensivaikutelma oli erittäin hyvä. 
Ajomatkan ollessa kohtuullinen, 
noin 2,5 tuntia edestakaisin, voi siel-
lä käydä 1-2 kertaa/vk. Tämä moti-
voi hiihtäjää aivan eri tavalla kuin 

Siintäviltä seliltä hohtaville hangille

Vene lähdössä voittoisaan soutuun.
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Eetun ja Laurin kotiin tullessa en-
silumenleiriltä oli valkoista hankea 
näkyvissä Kokemäenkin aukeilla.       

Näitä hiihtäjiä yhdistää myös soutu. Kuvassa Kokemäen miesten kanssa vas. Kalle, V-P Pihlajamäki Honkajoki, Eetu, 
Hannu Riipinen Toijala, Tapani Hietaoja Kankaanpää, Lauri, Sakari Saloniemi Vammala.

pimeässä ja märässä rullahiihto tai 
sauvakävely liukkaassa maastossa.

Loka-marraskuun vaihteessa 
veljekset kävivät viikon ensilumen 
leirillä Rukalla, mikä onnistui tyk-
kilumella tehdyllä ladulla hyvin, 
muualla Lapissakaan ei juuri vielä 
voinut hiihtää.

Kiitokset Teljän Lähivakuutusyh-
distykselle, joka mahdollisti leirin.

Veljesten tuleva kilpailukausi ( 
sarja m 20v ) avataan joulukuun 
alussa Hollolassa, jos ei putkessa 
järjestetä sitä ennen jonkinlaisia 
kisoja. Kauden päätavoitteet ovat 
SM-kisat. 14-16.2 Pyhäjärvellä kil-

paillaan sprintissä, 10 km V ja 15 
km P, sekä 5-6.4 Kittilässä viestit ja 
30 km V yhteislähdöllä. Tavoitteena 
Laurilla oli parantaa viimevuoden 
parasta sijoitusta (9) ja Eetulla sijoit-
tuminen jossakin kisassa 10 parhaan 
joukkoon.

Lisäksi mukaan kuuluvat nuorten 
MM- tarkkailut sekä St 1- cupin osa-
kilpailut mahdollisuuksien mukaan. 
Satakunnan mestaruushiihdot hen-
kilökohtaiset ja viestit ovat tietenkin 
myös tähtäimessä, onhan sarjassa 
tänä vuonna mukana myös kovia 
Preiviikin hiihtäjiä.

Alkavalla kaudella pitäisi sitten 
vapaan tyylin kulkea yhtä hyvin 
kuin perinteisen, joka on ollut vel-
jesten vahvempi jo parin vuoden 
ajan. ”Saas nährä ”!

Ps. Kallen kesä on sujunut hy-
vin ensikertalaisena 1.20 alitus 1/2 
maratonilla ja Seinäjoella juostun  
”Vuorijuoksun” voitto ehkä parhaina 
saavutuksina. Talvella hänellä on 
kyllä valmiuksia auttaa mm. KK-V:n 
viestijoukkuetta pm- viesteissä, jos-
pa viime vuoden hopea kirkastuisi 
kultaan.
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KK-V:n hiihtäjät nähdään talvella uusissa seuravärisissä lämmittelypuvuissa. Kuten kuvassa näkyy hihansuussa ja 
puntissa loistaa heijastinnauhat.

H
iihtokausi on päässyt jo 
hyvään vauhtiin – kiitos 
Jämin hiihtoputken ja ai-
kaisen talventulon.

KK-V:n hiihtäjät jättivät tänä 
vuonna lumileirimatkan tekemättä. 
Jämin putkessa on voinut hiihtää 
jo lokakuun puolivälistä alkaen ja 
Porissakin on jo päässyt hiihtämään 
kuin myös Piikajärven jäällä.

Syyslomaviikolla oli Jämillä piiri-
leiri, jonne myös kovaväkisiä osallis-
tui. Kesän piirileiri oli Kuortaneella, 
minne Veere, Eetu ja Eero osallistui-
vat. Kristan alueleiri oli Jämillä ja 
Veeran Huittisissa.

Syyskuusta alkaen Järilässä on 
ollut harjoitukset tiistai-iltaisin ja 
suksille siirrytään heti kunhan pu-
rulle saadaan sen verran lunta, että 
siinä voi hiihtää.

6-12 vuotiaat hiihtävät taas tal-
vella Satakunnassa JunnuCupia. 
Vanhemmat käyvät kansallisissa 
kisoissa, joita on ollut lähes joka 
viikonloppu.

Piirinmestaruuskisat hiihdetään 
tammikuussa Porissa ja viestit hel-
mikuussa Ulvilassa.

Maakunta- ja nuorisoviesti hiih-
detään loppiaisena Harjavallassa.

Hiihdon piirileiri Kuortaneen urheiluopistolla

Leirillä oli vajaat 30 osallistujaa, vetäjinä olivat Seppo Myllykoski, 
Paavo Peltola ja Vesa Mäkiranta

Kuortaneen urheiluopistolla on monenlaisia harrastusmahdollisuuk
sia, esim. tennis, jääkiekko, voimistelu ja melonta.

Opistolla on monta asuntolaa sekä hyvä  ja monipuolinen ruoka.
Leirillä lenkkeiltiin, sauvakäveltiin, oli sauvarinnettä ja 

rullahiihdettiin. Leirillä oli myös yleisurheiluharjoitus.
Tämä oli meidän ensimmäinen Hopeasompa-leiri, se oli mukava. 

Mukana oli myös Veera Lähde.

Eetu Moisio & Eero Turto

Nuorempien kauden pääkilpailu 
Hopeasompa hiihdetään maalis-
kuussa Kontiolahdella.

Isommat hiihtäjät osallistuvat 
myös nuorten SM-hiihtoihin.
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Niitä oppimiseen tarvitaan. Ja ilok-
seni voin todeta, että kumpaakin on 
luistelukoululaisilta löytynyt runsain 
mitoin. Hauskan ja elämyksellisen 
liikunnan avulla lapsi saa moni-
puolisia kokemuksia käyttäessään 
kaikkia taitojaan. Leikkien ja pelien 
muodossa taidot karttuvat kuin huo-
maamatta.

Tänä syksynä luistelukoulu alkoi 
tosi hyvin, sillä osanottajia on paljon 
eli yli 30 lasta saapui Teljä-Areenalle 
keskiviikkona 11.9 klo. 18.00. Mu-
kana on lapsia, alkaen kolmivuoti-
aista aina yhdeksään ikävuoteen asti, 
jotka ovat aiemminkin luistelleet 
sekä myös niitä, jotka eivät ilman 
tukea pysy pystyssä.

Aloittelijoilla on apuna ns. pyyk-
kikoreja, joiden varaan on hyvä 
tukea. Tarkoitus on tehdä korit “tar-
peettomiksi” eli että harjoitellaan, 
kunnes se tasapaino löytyy.

Toisessa ryhmässä harjoittelevat 
jo omin voimin luistelevat lapset ja 
myös heille kehon hallintaa kehittä-
vät harjoitteet ovat tärkeitä. Ja apuna 
omien ohjaajien lisäksi ovat Rauman 
nuoret naiset Susanna ja Johanna, 
jotka opettavat isompien lasten ryh-
mää joitakin kertoja syyskaudella.

Toivon, että kiinnostus ja innostus 
eivät lopu ja että niitä riittäisi myös 
tulevilla luistelukoululaisilla, sillä 
mukaan mahtuu aina ja kevätkausi-
kin jatkuu samoissa merkeissä.

Kaisa Ketola

Kiinnostusta ja innostusta

Jaoston kokoonpano
Puheenjohtaja Irene Itäluoto
Rahastonhoitaja Satu Kauppinen
Sihteeri Jukka Järvenpää
Jäsenet Pirjo Tuomisto Tiedotus
 Aila Lehtimäki Kahvio
 J-P Lehtimäki Huolto ja
  varusteet
 Jari Koivunen Valmennus
 Kaisa Ketola Luistelukoulu
 Markku Lainio Toimitsijat
 Kari Välkkynen Varainhankinta
 Jari Vahanto Kaukalopallo
 Jukka Kivimäki Tiedotus
 Eliisa Salmi Tiedotus

KK-V:n jääurheilujaoston harjoitusajat
C-87 ti klo 20.00-21.30
 to klo 20.00-21.30
D-89 ti klo 18.30-20.00
 to klo 18.30-20.00
D-90 ti klo 17.00-18.30
 to klo 17.00-18.30
  -93 ma klo 18.00-19.00
 ke klo 18.00-19.00
Luistelukoulu ke klo 18.00-19.00
Ikämiehet pe klo 20.00 jääkiekko
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Jääurheilu on vahvistanut asemiaan 
KK-V:n toiminnoissa ja noussut seu-
ran suurimmaksi jaostoksi. Tänäkin 
vuonna lajin parissa temmeltää lähes 
parisataa tyttöä ja poikaa harva se 
ilta Teljä-Areenalla. Jääkiekko on 
kuitenkin jaoston suurin lajiryhmä. 
Lisäksi luistelukoulu keskiviikoisin 
kerää kymmeniä lapsia oppimaan 
luistelun aakkosia, joten hyvältä 
näyttää. KK-V lähtee kiekkopuolel-
la kolmen juniorijoukkueen voimin 
sarjoihin, C-87, D-89 ja D-90 ikä-
ryhmiin sekä Leijonaliigaan -93-
vuotiailla.

Lisäksi kaukalopallomiehet osal-
listuivat II-divisioonaan ja ikämie-
het turnausvoittoiseen kiekkoiluun. 
Ringetteä sensijaan ei vielä tytöille 
tänäkään vuonna aloitettu lukuisista 
kyselyistä huolimatta. Syynä vetäjä-
pula. Jaoston toiminta jatkuu pitkälti 
samojen henkilöiden toimesta, kui-
tenkin puheenjohtajan nuija siirtyi 
Irene Itäluodolle.

Talouspuolella jäähallin kahvio 
näyttää juniorien rahahankinnassa 
suurta osaa. Lisäksi pääseuran yh-
teiset talkoot on tärkeä tulonlähde 
jaostolle.

KK-V C-87 TOIMINNASTA

KKV:n C-87 joukkue on harjoitellut 
kahdesti viikossa jäähallilla valmen-
tajansa Jari Koivusen johdolla niin 
perustaitoja kuin muutakin yhteispe-
liin liittyviä harjoitteita.

Poikia on tällä hetkellä joukku-
eessa 14 ja joukkueen pelaajien 
kotipaikkakunnat ovat Kokemäki, 
Harjavalta ja Nakkila. Joukkueen 
yhteishenki on erinomainen, taiste-
lutahto kova eli sellainen kuin Kova-
Väen pitääkin olla.

Joukkueessa pelaavat tällä hetkel-
lä seuraavat pelaajat:

 Juhoville Tokola (maalivahti)
3 Janne Pärssinen kenttäpelaaja
8 Antti-Jussi Koskinen
10 Jukka Salo
14 Mikko Mäntyniemi
16 Tuomas Härkälä
17 Jukka Helin
18 Niko Myllymäki
19 Henri Rosvall
20 Erno Järvistö  ”A”
21 Konsta Nurminen ”C”
22 Jarkko Lehtimäki
44 Toni Orava
55 Aleksi Nurminen

KKV:n C-87 pelaa C-nuorten II-
divisioonan karsintaa ja samassa 
lohkossa pelaavat myös Someron 
Pallo, Laitilan Jyske, Lännen 
Kiekko, Panelian Raikas, Paraisten 
Sport ja Kankaanpään Jääkarhut. 
Tavoitteena on sijoittua alkusarjassa 
neljän parhaan joukkoon ja päästä 
jatkosarjaan. Tätä kirjoittaessani 
olemme pelanneet viisi sarjaottelua, 
joista kaksi olemme voittaneet, yh-
den pelanneet tasan ja kaksi olemme 
hävinneet. Kävimme myös Porissa 
pelaamassa Ässien C2-joukkuetta 
vastaan harjoitusottelun 6-6.

Jos vielä on poikia, jotka ovat 
luistelleet ja hiukan pelanneet ja 
haluaisivat mukaan, niin joukku-
eeseemme mahtuu vielä muutama 
poika – yhteyttä voi ottaa joukkueen 
toimihenkilöihin, joiden tiedot löy-
dät tämän kirjoitelman lopusta.

Kevään päätösturnaukseksi olem-
me alustavasti suunnitelleet pelimat-
kaa Viroon ja

yhteistyökumppaninamme Tallin-
nassa on paikallinen ”HOKIKLUBI 
HANSA SPORT” joka vastaa siellä 
nuorten jääkiekosta, muita joukkuei-
ta Virossa on Tallinnan lisäksi mm. 
Tartossa ja Kohtlajärvellä.
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Tervetuloa seuraamaan TELJÄ-
Areenalle poikien vauhdikkaita 
pelejä !

Jääkiekkoterveisin
Pertti Järvistö
C-87 joukkueenjohtaja

JC-87 joukkueen toimihenkilöt, 
joihin voi ottaa yhteyttä reippaasta 
harrastuksesta:

Valmentaja: Jari Koivunen
 0500-532675
Joukkueenjohtaja: Pertti Järvistö
 044-5715233
Joukkueenjohtaja: Tuula Pärssinen
 040-8370468
Huoltaja: Aila Lehtimäki
 0400-507170
Huoltaja: Juha-Pekka
 Lehtimäki
 040-5255447

KK-V D89

KK-V D89  joukkue pelaa tällä 
kaudella B-sarjassa, joka oli viime 
kaudella tavoitteemme, vastuk-
sena ovat  Lukko (Rauma),LLuja 
(Huittinen),  Ässät B (Pori), PaRa 
(Panelia), KJK (Kankaanpää), UJK 
(Uusikaupunki), eli sarjassa pelaa 
kovia joukkueita joten sarjasta tulee 
haasteellinen. Joukkueemme on py-
synyt lähes samana mutta uusiakin 
pelaajia olemme saaneet. Tämän 
kauden aloitimme kahdella harjoitus 
turnauksella, Tarvasjoella pelasim-

me hienosti hopealle, omassa turna-
uksessa jäimme neljänneksi, ottelut 
olivat tasaisia suuria maali eroja ei 
syntynyt. Valmennuksesta vastaa täl-
läkin kaudella Jari Koivunen vankal-
la kokemuksellaan, joukkueemme 
huollosta vastaa Timo Rönkkönen 
ja joukkueen johtajana toimii Jukka 
Kivimäki. Valmentaja kaipaa asiasta 
kiinnostunutta henkilöä avukseen, 
koska hän valmentaa myös C-87 
joukkuetta.

Joukkueen johtaja 
Jukka Kivimäki

Lohko D89-B/2
301 la 19.10.2002 Rauma 16:00 Lukko-E - KK-V
304 la 26.10.2002 Kokemäki 15:00 KK-V - UJK
307 la 2.11.2002 Kankaanpää 12:00 KJK - KK-V
314 la 16.11.2002 Kokemäki 15:00 KK-V - LLuja
317 la 23.11.2002 Panelia 14:00 PaRa - KK-V
319 pe 29.11.2002 Kokemäki 18:00 KK-V - Ässät-B
324 su 1.12.2002 Kokemäki 14:30 KK-V - Lukko-E
325 la 7.12.2002 Uusikaupunki 11:00 UJK - KK-V
328 la 14.12.2002 Kokemäki 15:00 KK-V - KJK
335 su 12.1.2003 Huittinen 14:00 LLuja - KK-V
338 pe 17.1.2003 Kokemäki 18:00 KK-V - PaRa
341 su 19.1.2003 Pori 16:40 Ässät-B - KK-V
343 la 25.1.2003 Rauma 11:15 Lukko-E - KK-V
347 la 1.2.2003 Kokemäki 15:00 KK-V - UJK
351 la 8.2.2003 Kankaanpää 16:00 KJK - KK-V
356 la 8.3.2003 Kokemäki 15:00 KK-V - LLuja
358 su 9.3.2003 Panelia 14:30 PaRa - KK-V
363 la 15.3.2003 Kokemäki 15:00 KK-V - Ässät-B

Kolminkertainen sarja. Lohkon kaksi parasta pelaa toisen lohkon kahden 
parhaan kanssa ristiinkarsinnat loppuotteluun pääsystä, hävinneet 
pronssiotteluun. 
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D-90 B kausi alkoi syyskuun alus-
sa. Kauden alussa aloitti -90 synt. 
10 poikaa ja -91 synt. 5 poikaa. 
Joukkoon on mahtunut lisäksi -92 
syntyneitä, pelaajia mahtuu mukaan 
toki lisääkin, tervetuloa rohkeasti 
mukaan vaan kaikki halukkaat!

Sarjapelit alkavat marraskuun 
alkupuolella, jota ennen pelataan 
lähijoukkueita vastaan muutamia 
harjoituspelejä.

Uutta tällä ikäryhmällä on lämää-
minen ja lentävät vaihdot.

Joukkueessa on tapahtunut huo-
mattavaa kehitystä, jonka huomaa 
etenkin henkisellä tasolla, nyt pelaa-
jina on joukkue, eikä yksilökiekkoi-
lijat. Lisäksi pojille huomaa tulleen 
tietynlaista voimaa, rohkeutta ja 
itsevarmuutta.

Tavoite tälle kaudelle on kehittyä 
lisää niin sosiaalisella kuin pelillisel-
lä puolellakin.

Joukkueen johdossa on tapahtu-
nut vaihtoa: Päävalmentajana aloitti 
Markku Lainio ja 2-valmentajana 

Lohko D90-B/2

302 la 9.11.2002 Panelia 13:30 PaRa - KK-V
306 la 16.11.2002 Kokemäki 13:00 KK-V - LLuja
310 la 23.11.2002 Laitila 13:15 LaJy - KK-V
314 la 30.11.2002 Kokemäki 15:00 KK-V - LoKi
318 la 7.12.2002 Eurajoki 12:15 EjL - KK-V
322 la 14.12.2002 Kokemäki 13:00 KK-V - KJK
328 la 11.1.2003 Kokemäki 15:00 KK-V - Ruutipojat
331 la 18.1.2003 Kokemäki 15:00 KK-V - PaRa
333 la 25.1.2003 Huittinen LLuja - KK-V
339 la 1.2.2003 Kokemäki 13:00 KK-V - LaJy
344 la 8.2.2003 Loimaa 13:15 LoKi - KK-V
348 la 1.3.2003 Kokemäki 15:00 KK-V - EjL
349 la 8.3.2003 Kankaanpää 12:00 KJK - KK-V
354 la 15.3.2003 Panelia 12:30 Ruutipojat - KK-V

Kaksinkertainen sarja. Lohkon kaksi parasta pelaa toisen lohkon kahden 
parhaan kanssa ristiinkarsinnat loppuotteluun pääsystä, hävinneet pronssi-
otteluun. 

Mikko Linden. Huoltajana jatkaa 
Aki Bly ja joukkueenjohtajana toi-
miii Pirjo Tuomisto.

Jääkiekossa on kantavaa voimaa, 
sillä parhaimmillaan se antaa lapsille 

ja vanhemmille yhdessä tekemisen 
mahdollisuuden ja ilon. Uusia ystä-
vyyksiä syntyy helposti ja yhdessä 
suurella joukolla on kiva touhuta 
lastemme parhaaksi.

D-90 B joukkueen kuvan yhteyteen tuleva teksti
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-93 ja nuoremmat

Syksyllä lähti Ð93 joukkoon peräti 
16 poikaa jääkiekon salaisuuksia 
oppimaan. 
Tarkoituksena kuitenkin on harras-
taa ja kehittää luistelutaitoa ja päästä 
pelaamaan ns. Leijonaliigaan turna-
usmuodossa. Mukana on muutama 
vanhempikin poika. Toivomme kui-
tenkin jatkoa ajatellen, että saisimme 
kaikille sopivat sarjat.
Vanhempien aktiivisuus tässä ikä-
luokassa on todella tärkeää. Pieniä 
luistelijoita pitää tukea, jopa luis-
timien nauhojen kiristäminen on 
paikallaan. 
Lisäksi talkoot ja varojen keräys 
helpottaa poikien jääajan maksuissa, 
joten rohkeasti vanhemmat mukaan 
lasten harrastuksiin.

LEIJONALIIGA Ð93

Valmentaja Mika Ruusunen
puh. 0400-320005
Joukkueenjohtaja Pentti Lepistö
puh. 050-3511813
Ottelut turnauksen muotoisina

C-87 pelasi karsintasarjaa pääsystä 
II-divisioonaan ennen lehden il-
mestymistä, joten poikien otteluista 
tiedotetaan paikallislehdessä myö-
hemmin.

JÄÄK I EKKO
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Seuran yhteystiedot 2003

Postiosoite
Kokemäen Kova-Väki ry
PL 61, 32801 KOKEMÄKI

Hiihto ............................. Anita Viljanen-Moisio ..............0400 568 377
Jalkapallo ....................... Lasse Wandell...........................040 725 0363
Jääurheilu ....................... Irene Itäluoto ............................040 709 3346
Kaukalopallo.................. Kari Välkkynen.........................050 586 0257 
Lentopallo ...................... Jukka Ajanko ............................050 821 4184
Pesäpallo ........................ Pasi Rännäli ..............................050 564 6124
Salibandy ....................... Pekka Leino ..............................0400 741 005
Suunnistus...................... Lasse Inkinen
Tennis ............................. Klaus Björn ..............................040 505 1835
Urheilusukellus .............. Petri Ekberg ..............................040 581 1685
Voimailu......................... Marko Lahtinen ........................040 578 4519
Yleisurheilu.................... Jukka Ojala ...............................040 703 9595

Jäsenyys
Kokemäen Kova-Väen jäsenmaksumuodot ja maksut ovat vuodelle 2003:
aikuisjäsen................................10 
alle 15 v......................................4 
perhejäsenmaksu......................20 
henkilön ainaisjäsenmaksu ....100 
kannattajajäsen.........................40 

Jäsenmaksu tilille no 206918-6894
Perhejäsenmaksua maksaessasi, muis-
ta laittaa maksukuittiin kaikkien per-
heenjäsenten nimet.

Hyvää Joulua
ja liikunnallista
Uutta Vuotta 2003

Kokemäen Kova-Väki ry






