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POP Pankista saat erinomaista henkilökohtaista pankkipalvelua. 
Vahvuutemme on nopea tavoitettavuus, mutkaton päätöksenteko 
sekä ystävällinen ja osaava henkilökunta. Tule kokemaan tämä itse.

Tervetuloa pankkiimme neuvottelemaan asiakkuudestasi.

Me teemme niin. Se on tutkimuksin todettu.

Osuuspankki Poppia

KIURUVESI Niemistenkatu 4 Puh. 020 791 1210
poppia.fi

 Aidosti lähellä ihmistä 

Kuunnellaanko sinua nykyisessä pankissasi?
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KOHTI KESÄÄ LAADUKKAIN RENKAIN! 
Aja kesäteille turvallisin renkain. Meiltä renkaat ja asennukset ammattimaisin ottein.

Kysy lisää!

RENKAAT 
NARIKKAAN

Renkaiden 
kausisäilytys
(sis. säilytys, ilmanpaineiden ja renkaiden kunnon 
tarkistus, renkaiden pesu ja allelaitto)

80€ / kausi

Aja kesäteille turvallisin renkain. Meiltä renkaat ja asennukset ammattimaisin ottein.

Palvelemme 
ma-pe klo 8-16.30.
Meiltä myös auton 
huoltopalvelut.

Tervetuloa!

EUROMASTER-PARTNER M HUUSKONEN Niemistenkatu 16, puh. 017 752 310

www.euromaster.fi 

Julkaisija: Kiuruveden palloilijat ry

Tässä numerossa:

s.2
Jarmo Muiniekka

s.3
Pertti Alaja

s.4
Esko Parikka

s.13
Mustaa kahvia ja kaksi 
viisasta miestä 

s.14
Reilaten MM kisoihin
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Hovinpelto 3, Kiuruvesi
p.017-770 7700

LEHTI OY

Tämän lehden ilmestymisen aikoi-
hin on kulunut jotakuinkin tasan 50 
vuotta siitä, kun Kiuruveden yhteis-
lyseolla kokoontui 35 perustajajä-
sentä päättämään jalkapalloseura 
Kiuruveden Palloilijat ry:n perusta-
misesta.  Kuten urheilussa yleensä, 
myös KiuPan toiminnassa on näiden 
kuluneiden vuosien aikana ollut mo-
nenlaisia, värikkäiksikin luonnehdit-
tavia, vaiheita.

Seuran historiaa voi itse kukin ker-
tailla vaikkapa KiuPan nettisivuilta.  
Joku viisas on sanonut: ”Joka ei 
mennyttä tunne, ei voi nykyisyyttä-
kään ymmärtää.”  Ja jos ei ole sa-
nonut, niin syytä olisi ollut.  Myös 
tässä lehdessä muistellaan hiukan 
menneitä.  Tällä kertaa muistot 
kultaavat 90-luvun, jonka tähdistö-
joukkueen kokosivat Raimo Tuori-
niemi ja Jari Niskanen.

Päivittäisessä seuratoiminnassa on 
kuitenkin tiukka etunoja ja katseet 
tulevaan.  Tämä näkyy vahvasti 
nuorimpien ikäluokkien huimana 
innostuksena.  Imu pikkujunnuihin 
on ollut jo parin kauden ajan kovaa 
luokkaa, kaudella 2013 nuorimman 
KiuPa joukkueen listoilla taisi olla 
noin 70 pelaajaa.  Alkavalle kaudelle 
nuorimpia ryhmiä onkin jaettu hie-
man uusiksi, nuorin sarjaa pelaava 
joukkue on seurastamme ilmoitet-
tu F8 ikäluokkaan.  Lisäksi paluun 
ohjelmaan tekee alle kouluikäisille 
suunnattu futisseikkailu, josta per-
heen pienimmät saavat hyvää syt-
tyä tulevien vuosien harrastukseen.

Jalkapalloa jokaiselle teeman mu-
kaisesti pidämme seurassa kyn-
nyksen matalalla mutta katon kor-
kealla.  Tarjoamme mahdollisuuden 
kuningaslajin harrastamiselle koh-
tuukustannuksin erinomaisissa olo-
suhteissa koulutettujen valmenta-
jien ohjauksessa.  KiuPasta löytyy 
tilaa niin huvikseen harrastaville 
kuin jalkapalloon vakavammin suh-
tautuville pelaajille.  Tätäkin tukee 
historia, huippujoukkueita emme 
suolla, mutta maajoukkuepelaajia 

kylläkin.
Vuonna 2013 Kuorevirran alueel-
le valmistunut keinonurmikenttä 
antaa uutta potkua päivittäiseen 
seuratyöhön.  Tänä keväänä pää-
simme ulkoharjoituksiin jo maalis-
kuun puolivälissä, ja aivan loistaviin 
olosuhteisiin.  Orastavia merkkejä 
myös ikuisuuskysymyksen, ohjaa-
japulan, helpottumisesta on ilmas-
sa.  Olemme saaneet joukkoomme 
paitsi nuoria uusia ohjaajia, myös 
kokeneempia tekijöitä.  Samalla 
olemme onnistuneet kotouttamaan 
niin maassa- kuin maahanmuutta-
jiakin.  Jalkapallon kansainvälinen 
kieli on ollut tässä työssä verratto-
mana apuna.  Samalla seuran juni-
oripäällikkö on voinut keskittyä toi-
mimiseen nimenomaan koko seuran 
joukkueiden valmennuksen kehittä-
miseksi.

Kaikkien on kuitenkin syytä muistaa, 
etteivät pelkät puitteet tee jalkapal-
loilijaa.  Itse huomasin tämän kat-
kerasti kun mennä kesänä suurella 
innolla rynnistin mukaan kaveripo-
rukasta kasattuun höntsäryhmään.  
Ja vain huomatakseni, että vanhat 
taidot olivat todellakin tallella.  Vali-
tettavasti. Mutta mukavaa oli, vaik-
ka kehoon sattui, niin mieli lepäsi.

Kiupan 50-juhlavuoden täyttävät 
useat pienemmät tapahtumat, yhtä 
isoa juhlaa emme tule järjestä-
mään.  Yhtenä voi pitää tätä lehteä, 
johon olemme saaneet mukaan va-
kiopakinoitsijoiden lisäksi arvostet-
tuja vierailevia kirjoittajia. 

 Lopuksi haluan esittää kiitokseni 
kaikille Kiupalaisen tekoon osallistu-
neille, ja erityisesti ilmoittajillemme, 
joiden tuki on muodostanut merkit-
tävän osan seuramme tulobudjetis-
sa jo vuosikymmenten ajan.  Toivot-
tavasti myös laaja lukijakuntamme 
muistaa tämän miettiessään keväi-
siä hankintojaan

Jalkapalloterveisin, 
Pekka Kattainen 
puheenjohtaja

50 vuotta, eikä suotta

KIUPALAINEN
Kiitämme ilmoittajiamme! 

Tehdään yhteistyötä jatkossakin!

Julkaisija: Kiuruveden Palloilijat ry 
Vastaava toimittaja: Pekka Kattainen 
Sivunvalmistus: Kiuruprint, Kiuruvesi 
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

K IU. PA1964

Kiuruveden kaupungin puolesta par-
haat onnittelut nuorekkaalle viisikymp-
piselle Kiupalle. Kuluva vuosi on Kiuru-
veden Palloilijoille juhlavuosi. Seuran 
perustamiskokous pidettiin silloisella 
yhteislyseolla 10.5.1964. Perustamis-
kirjan allekirjoitti 35 jalkapalloaktii-
via. Tänään Kiupa liikuttaa nuorisoa 
jalkapallon parissa perustamisestaan 
jo kolmannessa sukupolvessa. Kaikki 
seurassa tehty työ on aina perustunut 
vapaaehtoisuuteen ja talkoohenkeen.

Kaupunki on osaltaan halunnut edistää 
lajin toimintaedellytyksiä Kiuruvedellä. 
Vuonna 2013 rakennettiin Nivan lii-
kuntapuistoon keinonurmikenttä, joka 
mahdollistaa kauden varhaisen käyn-
nistymisen ja toisaalta jatkaa kautta 
pidemmälle syksyyn. On ollut ilo ha-
vaita, että ulkoliikuntapaikat ovat koko 
kesän ahkerassa käytössä. Kiupan 
juniorityö on erinomaista varhais- ja 
liikuntakasvatustyötä, joka edellyttää 
sitoutuneita valmentajia ja ohjaajia. 

Kiupalainen järjestötyö ei kuitenkaan 
ole mahdollista ilman lasten ja nuor-
ten vanhempien ja huoltajien mittavaa 
osallistumista pelaajien kuljetuksiin ja 
leirityksiin. Kiitos siis teille Kiupalaiset 
valmentajat ja ohjaajat sekä aktiiviset 
vanhemmat jalkapallokulttuurin hy-
väksi tehdystä työstä.

Työ jatkukoon nappisyötöillä tuleville 
sukupolville.

Jarmo Muiniekka
kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tervehdys

KiuPan rättikaupasta:

Umbron verkkareita ja collegeja
Laadukkaita pipoja

Kysy lisää 0400 277 252

www.kiupa.sporttisaitti.com
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Kiuruveden Palloilijoiden perusta-
miskokous pidettiin yhteislyseolla 
10.5.1964 jossakin lyseon luokka-
huoneista.  Puheenjohtajan nuija 
annettiin Tapani Lempiselle.  Johto-
kuntaan nimettiin myös Olavi Hyvä-
rinen, Altti Jylhä, Erkki Peltola, Jouni 
Peltola, Pentti Jumppanen ja Kalevi 
Kärkkäinen.  Tässä ne ihmiset jotka 
käynnistivät ansiokkaasti seuran toi-
minnan. Respect.
Tänä vuonna Kiuruveden Palloili-
jat on yltänyt 50 vuoden vetreään 
ikään.  Puheenjohtaja Pekka Kat-
tainen on seuran kymmenes pu-
heenjohtaja ja valittiin tehtävään 
vuonna 2010.  Seuralla on riittänyt 
vastuunkantajia, ja juhlavuonna 10 
joukkuetta osallistuu säännölliseen 
kilpailu-toimintaan; on miehet, poi-
kajoukkueita, naiset ja tyttöjoukku-
eita, koko skaala.
Seura on onnistunut kasvattamaan 
isommille estradeille vuosien saatos-
sa pelaajia kuten Mikä Lähderinne, 
Pyry Kärkkäinen, BeratSadik, Xhev-
detGela ja Ilmari Niskanen.  Seu-
ran kasvatti on myös Tuomo ”Tumi” 
Sahlström, erinomainen maalivahti 
jonka kanssa vuosina 1976 ja 1977 
sain kilpailla maalivahdin paikasta 
Oulun Työväen Palloilijoissa. Ja Kiu-
palainen, jokavuotinen seurajulkai-
su, on jo legenda sinällään.  
Suomen Palloliiton puolesta minul-
la on ilo onnitella ja tervehtiä kaikki 
teitä kiupalaisia 50 vuodesta ja sa-
malla kiittää teitä siitä mielettömän 
hienosta seuratyöstä, jota olette 
jaksaneet tehdä kaikki nämä vuosi-

kymmenet.
Eihän ole meillä mitään mikä vetää 
vertaa suomalaiselle jalkapalloseu-
ralla, joita Suomessa on melkein 
1000 kappaletta.  Ei mikään voi 
koskaan paikata seuran merkitystä 
paikkakunnan väestölle ja suoma-
laiselle jalkapalloperheelle.  Seu-
rassa voi kasvaa omiin mittoihinsa, 
seurassa saa toimia hyvien asioiden 
puolesta, seurassa voi toteutua ih-
misenä, yksilönä ja taas oppia jouk-
kuepelin säännöt ja kulttuurin ja 
tuntea suurta yhteisöllisyyttä seuran 
värien kantajana.
Seurat omistavat Suomen Pallolii-
ton ja määrittelevät liiton askeleet ja 
strategiset painopisteet.  Nämä pai-
nopisteet ovat nyt selkeät;  seura-
kehitys ja pelaajakehitys, joka suu-
rimmalta osin tapahtuu sekin seuran 
toiminnan puitteissa.  Liiton tehtä-
vänä on luoda kehittämisohjelmia 
ja panostuksia seuran arjen helpot-
tamiseen ja pelaajakehitysrintamal-
la tuoda voimavaroja nimenomaan 
seuratasolle.
Viime ja tämän vuoden aikana Suo-
men Palloliitto on palkannut yh-
teensä 32 talenttivalmen-tajaa – 12 
päätoimista ja 20 oto-valmentajaa 
- seuroihin ympäri Suomea.  Uutta 
seuraohjelmaa  on rakennettu alu-
eellisella yhteistyöllä, ja ohjelman 
alkutahdit ovat erittäin lupaavat.
Tämä on ainoa oikea tie. Yhä enem-
män voimaa ja varoja tarvitaan 
seuratasolle tulevina vuosina.  Olen 
hyvin iloinen, että liiton jalkapallo-
perheessä vallitsee syvä yksimieli-

syys tästä linjasta.
Naisemme ovat huimassa vedossa.  
Maajoukkue porhaltaa voittamatto-
mana MM-karsinnassa, 20-vuotiaat 
naisemme pelaavat elokuussa 2014 
Kanadan MM-kisoissa ja miesten 
maajouk-kueemme starttaa syys-
kuussa unelmantäyteiset EM-karsin-
nat.  Ilmassa on juhlan tuntua.
Jalkapallo valittiin äskettäin arvoste-
tuimmaksi urheilulajiksi Suomessa.  
Meistä kaikista tuntuu upealta. Ansio 
kuuluu seuroillemme ja kannattajil-
lemme yksiselitteisesti.  Jotain to-

della hyvää ollaan tehty, että olem-
me ykkösiä, arvostetuimpia.

50-vuotias Kiuruveden Palloilijat on 
oma hieno tarinansa suomalaisen 
jalkapalloperheessä. Matka on ollut 
pitkä ja tulokset rikkaita.
Olkoot tulevat vuodet suosiollisia 
KiuPalle!
Lämpimästi hattu päästä ja Respect 
teille kaikille!

Pertti Alaja

Synttäritervehdys 50-vuotiaalle  Kiupalle!

Kuva:SPL/Jussi Eskola

Yritysten ja maatilojen tilipalvelua
www.omniyrityspalvelut.�

Pirjo Manninen   050 5398 991
Jaana Manninen       0447495927
Tarja Siidorov   044 5008 773
Johanna Lappalainen 040 0114 827

Omni 
YRITYSPALVELUT OY

Torikatu 6, Kiuruvesi
Toimistossamme teitä palvelee:

aarne.karkkainen@akengineering.�

Kaikki autollesi
samasta paikasta!

Nivankatu 16, puh. 017-827 1300
044-734 4820, 040-507 6782
osapalvelu@meili.�

Klassinen hieronta • Intialainen päähieronta
Perinteinen jäsenkorjaus • Hot Stone eli 

kuumakivihieronta

Carola Valle-Vartiainen
Koulutettu hieroja

Puh. 040 174 9426 • Niemistenkatu 3 L 3
74700 Kiuruvesi

koneistusvartiainen@meili.fi

Teollisuustie 4, 74700 KIURUVESI
0440-279 400   www.sähkäri.fi

Näe kotisi paremmassa valossa

• sirkkelinterät • höylänterät • karvaterät
• kursot ym. • tasohionnat • uudet sirk ke lin 

ja vannesahan terät yms.

KIURUVESI, Yrittäjäntie 10,
Puh./fax (017) 753 966, 0400 273 928

www.metallisorvi.fi 

Metallisorvaamo

TEROITUSPALVELUA

P. Vartiainen Ky

KUROTTAJAPALVELU 
MATTI NUUTINEN 

Puh. 044-7344822
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KAIVINKONE- JA
TRAKTORITYÖT,

SORATOIMITUKSET

Maaseläntie 38, 74700 KIURUVESI
Matti 0400-172 157,
Hannu 0400-340404

050-5875382

Varsin erikoisen talven 
jälkeen jalkapallokentät 
ovat  ”ponnahtaneet” 
esille
jopa parempikuntoisi-
na kuin koskaan. Har-
joitukset ja pelit hyvillä 
alustoilla käynnistyivät 
koko piirimme alueel-
la poikkeuksellisesti jo 
maaliskuussa.
Eturintamassa olivat 
kaupunkien jalkapallo-
nurmet ja muut teko-
nurmet.
Näin myös teillä Kiuru-
vedellä. Olosuhteiden 
parantuminen näkyi 
siellä jo heti ensimmäi-
sen talven jälkeen. 
Voin vielä kerran onni-
tella kaupungin ja Kiu-
ruveden Palloilijoiden 
puuhamiehiä ja -naisia 
upean kentän ja liikun-
ta-alueen rakentami-
sesta.

Olosuhteet ja niiden 
parantaminen on myös 
esillä piirimme jokapäi-
väisessä työssä.
Valitettavasti joudum-
me vielä toteamaan, 
että talviharjoitteluolo-
suhteet ovat
suurimmalla osalla seu-
roistamme huonolla to-
lalla. Annamme vastus-
tajillemme kesän
kilpailuihin turhaa etu-
matkaa parempien olo-
suhteiden puuttuessa.

Näin on jopa esim. liiga-
joukkueellamme KuP-
Silla ja Ykkösen JIPPOl-
la.

Kiuruvedellä voidaan 
katsoa tulevaisuuteen 
valoisin mielin.
Olosuhteet ja tärkeää 
nuorisotyötä jo 50 vuot-
ta tehnyt Kiuruveden 
Palloilijat 
antavat mahdollisuuden 
harjoittaa ”jalkapalloa 
jokaiselle” omalla paik-
kakunnallaan.
Seura täyttää myös 
yhteiskuntavastuutaan 
syrjäytymisen, maa-
hanmuuttajien kotou-
tuksen ja tasa-arvon 
toteutumisessa.
Tätä tärkeää nuoriso-
työtänne olemme tuke-
massa omilla toimillam-
me.

Merkittävää olisi myös 
se, että tekniset, taita-
vat nuoret kiupalaiset 
naiset ja miehet edel-
leen sijoittuisivat pää-
sarjatason joukkueisiin 
ja muihin jalkapalloper-
heen tehtäviin.
Tätä toimintaa on ollut 
ilahduttavaa seurata 
vuosikymmenten ajan.

Samalla toivomme, että 
useat kymmenet tal-
koolaiset jaksaisivat toi-
mia edelleen 

seurassa ja että he olisi-
vat omalla panoksellaan 
tukemassa yli kahden-
sadan pelaajan kehitys-
tä ja harrastusta hienon 
liikunnan parissa. Läm-
min kiitos siitä teille.

Suomen Palloliiton Itä-
Suomen piiri ja sen pii-
rihallitus onnittelevat 

50-vuotiasta Kiuruve-
den Palloilijoita ja esit-
tää lämpimät kiitokset 
miellyttävästä yhteis-
työstä.

Esko Parikka
Puheenjohtaja
SPL Itä-Suomen piiri

Jalkapalloa jokaiselle Kiuruvedellä

Esko Parikka Kuorevirran keinonurmen avajaisissa. 
Kuva: Tapio Knuutinen

Luotettavaa palvelua jo vuodesta 1938.
Tilausajot ja matkapaketit ryhmille.

Soita ja
kysy tarjous

(017) 752 556

Soita ja
kysy tarjous

(017) 752 556

LINJA-AUTOLIIKE
VELJ. LAITINEN OY

- KATTOTUOLIT
- LIIMAPUUPALKIT
- RITILÄPALKIT
- KEVYTELEMENTIT
- KAIKENLAISET NOSTOT

RADIO-OHJATULLA
NOSTURILLA

T:mi KEVYTNOSTO RATINEN

SOITA KERRON
MIELELLÄNI LISÄÄ

044-3559443

Tiirankatu 2, 74120 Iisalmi

Asematie 28, Kiuruvesi
puhelin 017-752139

Kiinteistöhuollot ammattitaidolla

MASA ROIVAINEN OY
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04 Tytöt ja pojat
Viime kesä meni reippaiden ja innokkaiden har-
joittelijoiden kanssa kaksi kertaa viikossa harjoi-
tellessa.  Kuitenkaan unohtamatta jännittäviä pe-
lireissuja, joista varmasti mieleen painuvin reissu 
suuntautui Pieksämäelle jossa pelasimme tiukan 
ensimmäisen pelin aiheuttaen jopa vastustajan 
valmentajan kuumenemisen.  Toinen peli sujuikin 
ilman ylimääräistä draamaa päättyen KiuPan voit-
toon. Voi sitä poikien ja tyttöjen iloa!

Tähän kauteen lähdemme opettelemaan uutta pe-
limuotoa 7v7. Joukkueemme on iloinen, reipas ja 
innokas sekajoukkue eli meillä pelaa samassa jouk-
kueessa tytöt ja pojat.

Valmentajina toimi tällä kaudella Maarit ja Minttu 
Knuutinen sekä apuohjaajat. Tervetuloa mukaan 
harjoittelemaan ja pelaamaan iloiseen joukkuee-
seemme!

Tiukkaa vääntöä kesältä 2013

Kiuruveden kaupunki 
toivottaa KiuPalle menestystä 

palloilukaudelle 2014!

KPA Unicon on kattilalaitosten kokonaistoimituksiin ja 
elinkaaripalveluiden tarjoamiseen erikoistunut yritys. 

Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia energiaratkaisuja 
lämmön- ja höyryntuotantoon sekä tuki- ja huoltopalveluja 
koko laitoksen elinkaaren ajaksi. Lisäksi mahdollistamme 
laitoksen valvonnan ja käytön etäjärjestelmän avulla.

www.kpaunicon.com

Vastuullisia energiaratkaisuja

044-547 7776

K IU. PA1964

KIURUPRINT
DIGIPAINO & MAINOSPALVELUT

www.kiuruprint.fi
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03 Pojat
2014 kausi potkaistiin käyntiin en-
simmäisten harjoitusten merkeissä jo 
maaliskuun lopussa Kuorevirran kei-
nonurmella. Viime vuonna samainen 
tapahtuma suoritettiin noin kuukaut-
ta myöhemmin Hovin ”hiekkakentäl-
lä”, jolla Copa Mundialien varret olivat 
auttamatta liian lyhyet. Siinä määrin 
pehmeä oli alusta, että ennen harjoi-
tuksia etsittiin miehissä kentältä ko-
vimpia mahdollisia paikkoja harjoit-
teille.

Homma lähti vaikeista olosuhteista 
huolimatta hyvin käyntiin. Uuden kei-
nonurmen valmistumista odotellessa 
harjoituspaikkana käytettiin myös 
kulttuuritalon maastossa sijainnutta 
ministadionia. Vakiintuneeseen rin-
kiin saatiin myös jokunen uusi peluri, 
mikä on elintärkeää tälle hommalle.
Menestyminen oli jopa ennakoitua 
parempaa, vaikka näissä ikäluokissa 
ei vielä sarjataulukoita raapustella-
kaan. Kruununa kaudelle olivat hyvät 
suoritukset taitokisoissa, joissa muu-

tama rohkea kävi tasoaan mittautta-
massa.

Tulevalle kaudelle lähtö on hiukan 
helpompi kuin edelliseen; olosuhteet 
ovat huipussaan, kentän ja pallon 
koko, sekä pelimuoto säilyvät enti-
sellään. Ohjattuja harjoituksia on kol-
mesti viikossa. Lisäksi Taitavuus-tee-
mamme mukaisesti kannustamme 
tietenkin jämäkkään omaehtoiseen 
harjoitteluun. Pelitoiminta on turna-
usmuotoista ja turnajaisia on kuusi. 
Tämän lisäksi otamme ohjelmistoon 
useamman harjoitusottelun.

Pojat ovat harjoitelleet talven ahke-
rasti. Lajeina on ollut ainakin jääkiek-
koa, yleisurheilua ja hiihtoa. Näin-
pä ollen homman juonesta saadaan 
jälleen nopeasti kiinni. Kehitystä on 
tapahtunut pelikäsityksessä ja fysii-
kassa, vaikka varsinaista jalkapallon 
lajiharjoittelua ei joukkueen osalta 
ole talven aikana järjestettykään. 
Joukkueen pääluku näyttää kasvavan 

vielä edellisvuodestakin, joten näistä 
lähtökuopista on loistavaa lähteä uu-

teen kauteen!

Nämäkin iloiset veijarit pelaavat nollakolmosissa

Pyöräretkipäivä su 25.5.2014

       017-752112, 0400-171473             0500-570920, 050-4009437
Rinnekatu 1, 74700 kiuruvesi

Saman katon alta 

-lvi asennukset  -rakennuspeltityöt -IVT lämpöpumput
-kattoturva-tuotteet   -sadevesijärjestelmät

-iv kanavien puhdistus/desifiointi

05 pojat ja tytöt
Aiempina vuosina samassa joukku-
eessa pelanneet nuorimmat ikäluokat 
on tulevalle kaudelle jaettu kolmeen 
eri joukkueeseen.  2005 syntynei-
den tyttöjen ja poikien joukkuetta 
valmentaa kaudella 2014 Janita Kos-
si, joka luotsasi menneellä kaudella 
2002 ikäluokan tyttöjoukkuetta.
Janitan asenteesta valmennukseen 
kertoo hänen oma kirjoituksensa 
menneestä kaudesta.  
Meidän joukkueemme. 
Jos ajattelen viime kesää, päällim-
mäisenä ajatuksena on ehkä jalka-
pallo. Enää se ei ollut minulle vain 
hauskaa ajanvietettä, ilman vastuuta, 
koska sain oman joukkueen. Tiesin 

valmennuksen, varsinkin harjoituksi-
en suunnittelun ja pelireissujen ole-
van vaikeita osaksi vastuullisuutensa 
takia, mutta niiden rankkuus yllätti 
silti. Joskus teki mieli luovuttaa, an-
taa koko joukkue jollekin osaavam-
malle. Mutta aina eräs asia esti minua 
luovuttamasta, nimittäin joukkueessa 
pelaavat tytöt. Ylpeys heistä, kun jo-
kin asia onnistui ensimmäistä kertaa. 
Peleissä olimme aina altavastaajia. 
Vaikka peli oli kuinka vaikea, kukaan 
tyttö ei luovuttanut pelissä, ei yksi-
kään. Kaikilla oli kova hinku kentäl-
le, toivo onnistumisesta, vaikka taival 
olikin vaikea. Tuo minun joukkuees-
sani ollut järkkymätön motivaatio esti 

minua luovuttamasta. Millainen sekin 
esimerkki olisi ollut, jos olisin luo-
vuttanut kesken kaiken? Ei ainakaan 
hyvä.
Vaikeina aikoina pidin mielessäni tä-
män motivaation. Jaksoin painaa lop-
puun asti oman joukkueeni vuoksi, 
mikä kauden aikana muuttui entistä 
tärkeämmäksi. Jokainen joukkuee-
ni jäsen oli harkoissa positiivinen ja 
koskaan harjoituksista lähtiessäni en 
ollut vihainen tai turhautunut
Suureksi avuksi minulle oli myös Ma-
rika ja Anni, joukkueen apuvalmenta-
jat. Ilman heidän kylmähermoisuut-
taan olisin ollut monta monituista 
kertaa pulassa. 

Myös tyttöjen vanhemmat olivat aut-
tavaisia, kiitos paljon siitä! Oli mah-
tavaa, että he ymmärsivät minun te-
kevän tätä ensimmäistä kertaa, joten 
he auttoivat minua tarpeen vaatiessa 
ja tajusivat, että teen vielä paljon vir-
heitä.
Olen tainnut kiittää kaikkia muita 
mutten sitä olennaisinta, en niitä kai-
kista tärkeimpiä. Kiitos minun jouk-
kueeni, omat pienet tsirpulani!! Olet-
te jokainen pelaaja aivan yhtä tärkeä 
joukkueelle ja yhdessä teitte kesästä-
ni uskomattoman.
Toivon teille kaikille aurinkoista ja jal-
kapallontäyteistä kesää! 
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POHJOLAN
JYVÄJEMMARI OY

internet: www.jyvajemmari.fi
puh. 0500 541491/Matti

Nämäkin iloiset veijarit pelaavat nollakolmosissa

Rakennusliike ESA LUTTINEN
Pielavedentie 13,  74700 Kiuruvesi

gsm 0400 272 163
sähköposti: esa.luttinen@rakennusliikeesaluttinen.�
Rivitalo ym. asuntotuotantoa - urakalla - laskutyönä

Asematie 9, 74700 Kiuruvesi, p. 017 752466
kukkakauppa.laulumaa@elisanet.fi
www.kukkakauppalaulumaa.fi

06-07 syntyneet ja 08 jälkeen syntyneet
Kyseinen ikäluokka on seuram-
me nuorin ikäluokka, joka osal-
listuu piirin kilpailutoimintaan. 
Porukka futaa Toni Kakkosen ja 
Sonja Kattaisen ohjauksessa. 
Osa porukasta voi touhuta ilman 
pelilisenssiä, eli käydä treeneissä 
ja osallistua seuran sisäisiin otte-
lutapahtumiin. Tätäkin vaihtoeh-
toa on hyvä harkita, varsinkin jos 
peluri on juuri aloittanut.  Toimin-
nan kulmakivenä on leikki, toki 
sen varjolla kehitetään tavoit-

teellisesti lasten liikunnallisuut-
ta. Jalkapallon perustaidot ovat 
luonnollisesti keskeinen osa-alue 
toiminnan sisältönä. Tärkeää on 
myös oppia toimimaan osana 
ryhmää.

Ihan nuorimpien, eli 08- ja sen 
jälkeen syntyneiden kiupalais-
ten treenit ovat työnimellä Fu-
tisseikkailu. Maaritin, Mintun ja 
topakoiden apuohjaajien kanssa 
pyöritään pallon kimpussa kerran 

viikossa. Tämän ryhmän mukaan 
toivotaan huoltajia/isoja sisaruk-
sia tai vaikkapa ukki tai mummo. 
Ryhmän tavoitteena on valmistaa 
pelurinalut seuraavaan kesään, 
jolloin sitten alkavat ”ihan oikeat 
harkat”. Tämän ryhmän aloitus 
menee toukokuulle, ja siitä ilmoi-
tetaan sitten seuran sivuilla.

Tervetuloa mukaan!

2 

Kiitämme ilmoittajiamme!
Tehdään yhteistyötä jatkossakin!

Julkaisija: Kiuruveden Palloilijat ry
Vastaava toimittaja: Pekka Kattainen
Sivunvalmistus: Mainostuuli, Pyhäjärvi
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino, Kajaani

KIUPALAINEN

VAATEKAUPPAVAATEKAUPPA

Palvelemme:
ma-to 9-17,30,
pe 9-18, la 9-14

Asematie 9, 74700 Kiuruvesi
puh. (017) 753 002

Lähijalista kaikille
Viime vuosien Kiupalaisen pääkirjoituksissa on ollut yksi suosikki yli 
kaiken, keinonurmi.  Usko uuden kentän toteutumiseen on ollut välillä 
koetuksella.  Joskus tuli mainittua, ettei kentän valmistumiseen voi us-
koa ennen kuin kuokka heiluu.  Viime syksynä kuokka alkoi Kuorevir-
ralla viimein heilumaan.  Alkuperäisen aikataulun mukaan jalkapallo-
kausi 2013 olisi pitänyt aloittaa upouudella alustalla.
Luonto vesitti kuitenkin suunnitelmat.  Ennätysmärkä kesä 2012 jat-
kui huippusateisena syksynä, ja niinpä nurmen asennus siirtyi keväälle 
2013.  Kentän urakoitsija on luvannut kentän valmistuvaksi toukokuun 
loppuun mennessä.  Kaupungin 140-vuotisjuhliin liittyvää avajaistapah-
tumaa on suunniteltu D13 tyttöjen piirisarjaturnauksen yhteyteen 16. 
päivälle kesäkuuta.  Silloin Kuorevirran ainutlaatuisella urheilualueella 
vietetään päivää monenlaisen liikunnan merkeissä.
Uutta kenttää odotellessa joudumme kuitenkin rukkaamaan kelloja 
kymmeniä vuosia taaksepäin.  Normaalisti keväisin vietettävä hiekka-
kenttäkausi sijoittuu Nivan ja Hovin hiekkakentille.  Kun vielä kevään 
tulo on antanut odottaa itseään, on kauden avaus jouduttu siirtymään 
ennätysmyöhäiseen ajankohtaan.  Muistetaan kuitenkin, että kyseessä 
on poikkeustilanne.  Kuorevirralle valmistuu pelialusta, joka on laatu-
aan ensimmäinen Suomessa ja varmasti huippuluokkaa.  Keinonurmel-
la saamme paitsi hieman jatkoa kaudelle, mutta ennen kaikkea huippu-
tasoa olevat olosuhteet myös rospuuttoaikoina.
Viime vuodet KiuPan junioritoiminta on purjehtinut mukavassa myötä-
tuulessa.  Junnuja on varsinkin nuorimmissa ikäluokissa pilvin pimein, 
ja muutamat yksilöt ovat keränneet valtakunnallista menestystä.  Nyt al-
kaa olla aika siirtää noita oppeja myös seuran edustuspalloilun piiriin.  
Miesten viitoseen valmistautuva joukkue on saanut riveihinsä seuran 96 
ja 97 syntyneitä omia kasvatteja.  Jospa lähivuosina näkisimme joukku-
een jopa parikin pykälää korkeammalla sarjatasolla?
Eteenpäin siis mennään, mutta murheet ovat entiset.  Ohjaajapula, joka 
uhkaa jo joukkueiden saamista kokoon.  Pelaajia kyllä riittäisi, mutta oh-
jaajien löytämiseksi täytyy vuosi toisensa jälkeen kääntää kaikki kivet ja 
kannot.  ”Kyllä sä siihen jonkun löydät” vastaus ei paljon lämmitä, kun 
junnupäällikkö soittaa ties monettako värväyspuhelua.
Onneksi nuorista on löytynyt vastuunkantajia tällä saralla.  Itse olin ti-
laisuudessa, jossa takavuosien pesäpallisti, nykyinen Sotkamon Jymyn 
hallituksen puheenjohtaja ja liikemies Juha Tanskanen, kertoi itse toi-
mineensa valmentajana jo 16-vuotiaasta saakka ja sen olleen elämänsä 
parasta johtajakoulutusta.  Uskon, että meidänkin nuoret ohjaajat kar-
tuttavat valmennustehtävillään aivan ainutlaatuista pääomaa tulevai-
suuttaan varten.
Tuleva kesä on välivuosi jalkapallon arvoturnauksista.  Kun viime vuo-
sina on yhä enemmän arvoon nostettu lähiruokaa, voisi itse kukin ot-
taa teemakseen lähijaliksen.  Sohvan pohjalta voisi hinata itsensä Kuo-
revirralle katsomaan KiuPan pelejä.  Taikka autoilla kimppakyydeillä 
takavuosien tyyliin, ei nyt ehkä ihan kuitenkaan, katselemaan PK-37:n 
otteita kakkosdivarissa.  Joukkuetta muuten valmentavat tutut miehet, 
Mika Lähderinne ja Jari Niskanen, ja pelaajistosta löytyy ikäkausimaa-
joukkueitten vakionimi, Ilmari Niskanen.  Niin ja kuten aiemmasta voi 
päätellä, kyllä täältä kotoisen seurankin sisältä löytyy muutakin tekemis-
tä kuin pelkkää katselua. 
Seuratoiminta nielee aina myös rahaa.  Kiupalainen lehti on muodos-
tunut seuramme varainhankinnassa jo vuosien ajan merkittäväksi väli-
neeksi.  Kiitos kuuluu kaikille lehden tekoon osallistuneille, sekä ilmoit-
tajillemme.  Vaikeista taloudellisista ajoista huolimatta tukijamme ovat 
uskollisesti mukana.  Toivottavasti myös lukijamme muistavat tämän 
pohtiessaan omia hankintojaan.

Jalkapalloterveisin
Pekka Kattainen
Puheenjohtaja, Kiuruveden Palloilijat ry

KiuPan rättikaupasta:
KiuPa verkkareita 128 cm, S, L, XL 

ja XXL vain 50,- €
Laadukkaita pipoja 12 €

Kysy lisää Pekalta 0400 277 252

TILAA
KELATAKSI

0200 200 50

METSÄSTYSSEURAT HUOMIO !
Suolakivistä raju noutotarjous 
seuroille 10 kpl. erissä Itämaidon 
Kiuruveden  kauppahallilta!
Puh. 0103817003

39,00 €/10 kpl
tarj. voim.31.5 

HANKI NYT MELLIT KOKO
KESÄKSI

Hyödynnä etusi: −20 €/tn

LÄHIGRILLIMAKKARAT
kesän grillihetkiin

Myynti
Kiuruvesi:  K-Market , S-Market, Maxi Makasiini,

Lähikauppa M.Juntunen, ABC, Tb. Pyhäsalmi:  K-Market,
S-Market, ABC. Vieremä:  K-Market, S-Market,

Salahmin kauppa. Iisalmi:  Prisma, ABC 

puh. 050 3420 730
puh. 050 9190 139

Vapaita keilailuvuoroja voit etsiä 
ajanvarausjärjestelmän avulla, 

www.kiuruvedenkeilahalli.net tai 
soittamalla hallille numeroon 044-763 5647

Keilaajien käytössä ovat 
myös keilailukengät ja 

hallin pallot veloituksetta.

info@kiuruvedenkeilahalli.net

Keilahallin yhteydessä on myös 
50 asiakaspaikkaa sisältävä 
ROLLS Express -pikaruokaravintola 
C-oikeuksin.
Nauti paikan päällä tai tilaa mukaan!
PUH: 044-7654771

KIURUVEDEN KEILAHALLI
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Citykarhu
Lahnasten kylätoimikunnan perintei-
nen jalkapallon puulaaki, karhutur-
naus, tuli vuonna 2013 tiensä pää-
hän kun Risto ”Rice” Juntunen luopui 
järjestelyistä.  Mutta huoli pois, Rice 
siirsi turnausoikeudet KiuPalle tavara-
merkkiä myöten. 
 
Turnaus oli evakossa Kuorevirralla 
vuonna 2008, kun Lahnasten aree-
na oli remontissa.  Nyt karhu muut-
taa kuitenkin keskustaan pysyvästi.  
Samalla myös turnauksen ajankohta 
hieman muuttuu.  Perinteisesti hei-
näkuun viimeisenä pelattu turnaus 
aikaistuu lauantaille 12. heinäkuuta.  
Näin siksi, että Kuorevirran alue on 
käytännössä koko heinäkuun loppu-
puolen pois urheilukäytöstä Iskelmä-
viikon ja Viljo-messujen vuoksi.
Ottelut pelataan Kuorevirran kei-

nonurmella, jolloin pystytään pelaa-
maan kahta peliä samanaikaisesti.  
Turnauspäivä hieman lyhenee ja eh-
käpä turnausväsymys ei pääse aivan 
yhtä pahasti iskemään kuin joskus on 
Lahnasilla nähty.  Muutoin säännöt 
pysyvät entisillä hyviksi koetuilla lin-
joilla, pelimuotona on 7v7 ja joukku-
eessa on oltava vähintään yksi nais-
pelaaja.

Vaikka Lahnasten henkeä ei aivan 
sellaisenaan saada keskustaan siir-
rettyä, saadaan varmasti aikaan mu-
kava jalkapallotapahtuma.  Mukaan 
hinkuvat joukkueet voivat ilmoittau-
tua ja kysellä lisäinfoa KiuPan pu-
heenjohtaja Pekka Kattaiselta.  KiuPa 
koutsit ovat ainakin lähdössä kohen-
tamaan viimevuotista alkusarjaan 
tyssännyttä menestystään.

Karhunmetsästys keinonurmella 12.7.2014 
Kuva: Risto Juntunen

Iisalmi: Karjalankatu 36, puh. (017) 550 2670
Palvelemme: ma–pe 8–17, la 8–13

Lisää tarjouksia

löydät
myymälästämme!

Tervetuloa

ostoksille!

Perjantaina 28.3.
kattopeltien
laskentapäivä!

Tehtaan edustaja
paikalla klo 10-16.

Katon tilanneille
asentajaliivit ja
kateruuvit
kaupan päälle!

Plannja Modern uudistaa kattojen 
suunnittelua. www.plannja.fi 

Tähtää korkeammalle

Huipulla 
vaaditaan 
parasta

Made in Kiuruvesi

NOSTOKONEPALVELU JK OY
Purukatu 2, 70800 KUOPIO

Puh. (017) 586 8800
Fax (017) 586 8850

74700 Kiuruvesi
puh. 0400-373243
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Tytöt 00-01
Kaudella 2013 pelaajia joukkueessa oli parhaimmillaan 
17 kpl. Harjoiteltiin talvi kerran viikossa liikuntahallilla ja 
odoteltiin kovasti kevättä jotta pääsisimme ulos treenaa-
maan. 
Ulos pääsy toteutui pari päivää ennen ensimmäistä pii-
risarja peliä. Olosuhteet olivat todella haastavat koska 
tekonurmen valmistumisen viivästyttyä. Harjoituskentät 
olivat kortilla ja niin harjoiteltiin kuukausi ”Saharassa” 
väistellen routakuoppia ja ojia. 
Ensimmäinen koitos oli Siilinjärvellä jonne perinteikkääs-
ti matkustettiin bussilla, johon tälle kaudelle saatiin jouk-
kueen sisältä kuljettaja, kun Iisalmesta tuli kaksi pelaa-
jaa joukkueeseen mukaan. Hannulle kiitos ja kumarrus!
Kauden eka reissu osoitti sen tosiasian, että tasoero on 
todella mittava verrattuna joukkueisiin jotka harjoittele-
vat/pelaavat läpi vuoden 3-5 kertaa viikossa.  Tätä eroa 
on mahdoton kuroa umpeen pelkällä kesän harjoittelulla. 
Kesän mittaan tämä tosiasia tuli todettua monta kertaa. 
Mutta menestyshän ei ole kaikki tässäkään lajissa. Pitää 
muistaa, että tämä jos mikä laji kehittää myös niitä so-
siaalisia taitoja sekä joukkueena toimimista joista toivon 
mukaan otetaan opiksi tulevissa opinto- ja työhaasteis-
sa.
Piirisarja meni mukavien reissujen merkeissä menes-
tystä odotellessa, mutta kauden ehdoton kohokohta oli 
16.6 kun pääsimme ”vihkimään” tekonurmiareenan ko-
tikaupunkiimme piirisarjaturnauksen muodossa ja myös 
järjestävänä joukkueena. Päivästä saatiinkin pinna kotiin 
tasapelillä WJK:n kanssa sekä mukavasti onnistunut tur-
naus puffetteineen.
Päivän antina voitaneen pitää myös uutta vahvistusta 
valmennusrintamaan, kun Salosta Kiuruvedelle muutta-
nut Ipe tuli turnauksen jälkeen juttusille ja kertoi, että 
vois olla pari juttuu joita kantsis ehkä koklaa. 
No on tullut todella monta juttuu joista on saatu nauttia 
harkoissa ja peleissä sen jälkeen. Ipen innoittamana jär-
jestimme vielä syyskuun lopulla kutsuturnauksen johon 
osallistui kuusi tyttöjoukkuetta eri puolilta itä-suomea 
sekä Oulun seudulta. Päivä onnistui hienosti ja kiitosta 
tuli kaikilta osallistuneilta joukkueilta. Kiitokset vanhem-
mille uurastuksesta tämänkin päivän tiimoilta, sekä eri-

tyisesti joukkueenjohtaja Sirkalle.
Suuret kiitokset kaudesta ja menneiden vuosien uuras-
tuksesta ansaitsevat myös apukoutsit Sanni ja Susanna 
jotka siirtyivät nyt opiskelujensa pariin. Tytöt ovat oiva 
esimerkki tuleville polville omatoimisuudesta ja ahkeruu-
desta lajin parissa.
Alkavalla kaudella tavoitteena oli osallistua ison kentän 
piirisarjaan ja pari turnausta kesän mittaan, mutta mut-
ta …. Pelaajia on siirtynyt muiden harrastusten pariin 
siinä määrin, etteivät pelaajat riitä. Niinpä pelaamme 
pienkenttäsarjan joka on yhdistetty sarja c-15 tyttöjen 
kanssa.

Pelimuoto palaa jonkun vuoden takaiseen 7v7 ja kenttä 
pienenee poikittaiseen sekä peliaika lyhenee 2*25 min. 
No minkäs teet : Vaikka hinku täydelle kentälle on kova, 
pelataan mihin rahkeet riittää ja katsotaan tulevaisuu-
teen. 
Piirisarja alkaa 18.5 kotiturnauksella johon toivomme 
runsasta yleisöä nauttimaan niin jalkapallosta kuin her-
kuttelemaan aina niin maukkaista isien ja äitien puffetti 
antimista !

JKa

00-tytöt keinonurmen avajaisissa. Kuva: Tapio Knuutinen

Kiuruveden 
Riistanhoitoyhdistyksen 

Petoyhdyshenkilöt

Petoyhdyshenkilölle voit ilmoittaa 
petohavainnot (karhu, susi ja ilves)

Antti Eskelinen 050 3571789 
Asko Tikka  040 525 6333 
Ritva Juutinen 045 865 4648 
Kai Ruhanen 0504618479 
Risto Juntunen 050-534 9680 
Terho Partanen 0400375445 
Olli Honkaviita 050 3299286 
Niko Partanen 0400222391 
Heikki Heikinmaa 0400 171 950 
Mikko Kainulainen 045 6791710 
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Savon RENGAS & tarvikepalvelu
KIURUVESI, Teollisuustie 4,

p.017-816 655, 050 414 2880 
Avoinna ark 8-17 

www.piippohydraulic.com

POHJOLAN
JYVÄJEMMARI OY
internet: www.jyvajemmari.�

Kiuruveden
palvelupiste
palvelee torstaisin 
klo 10-17 Toritalo
(entinen Karkkiparkki)
Puh. 040 447 8086

Tietokoneet                              Huolto
Oheislaitteet                          Asennus
Tulostimet       ja      tulostustarvikkeet

Niemistenkatu 3               017 754 822
74700 Kiuruvesi                 040 500 7097
 

www.dgkiuruvesi.fi      myynti.kiuruvesi@datagroup.fi

Teollisuustie 4, 74700 KIURUVESI
0440-279 400   www.sähkäri.fi

Näe kotisi paremmassa valossa

Yrittäjäntie 10, Kiuruvesi, 044 255 7510

• kattotyöt • kattovarusteet • vesikourut
• piipun pellitykset • listat 4 metrin koneella

• lukkosaumakatot omalla koneella

Aina on hyvä sää tehdä 
puukauppaa.

Paikallisen puunostajamme
löydät puhelinnumerosta

02046 1475 tai osoitteesta

www.storaensometsa.fi

050-567 6818
050-566 2002

AUTOKOULU J. HYVÖNEN

Nuorekasta
liikenneopastusta
ammattitaidolla
Tule ja tutustu!

01-02 pojat

Hiekkakenttä pöllyää. Joukkueenjohtaja Jaana 
ja valmentaja Pertti ovat jo siellä. Ajallaan lähes 
kaikki ja alan laskea poikia, 1,2,3...monta. Muu-
taman vuoden tauon jälkeen on intoa taas tul-
la mukaan vuodeksi, tällä kertaa E11 -poikien 
joukkueen valmentajaksi. Pojat ovat selvästi in-
noissaan ja on kauden pelitkin jo virallisesti käyn-
nistetty ensimmäisessä turnauksessa toukokuun 
alussa. Peli-intoa on, mutta muutamat perusju-
tut tarvitsevat vielä harjoitusta ja hiomista. Nii-
hin on käytävä käsiksi ensin ja sitten mennään 
eteenpäin. 

Kauden aikana tapahtui kehitystä monessa asi-
assa. Taidot karttuivat, joukkuehenki lisääntyi ja 
omien tavoitteiden asettaminen ja palaute innos-
ti. Loppukauden pelireissuilla annettiinkin palau-
tetta jokaiselle, yksilönä, sekä joukkueen jäsenenä. 
Parasta kaudessa lienee joka kerta se, kun näkee 
jonkun ylittävän itsensä, pelaamisen ilon ja taus-
tajoukkojen tuen. Energiaa näistä junnuista löy-
tyy ja todellisella voitontahdolla, joukkuehengel-
lä ja pelaamisen riemulla on hyvä lähteä tulevaan 
kauteen. 
Riemua ja rohkeutta kaikille kaudelle 2013!
Elina

01-02 pojat kera Elinan, Pertin ja Jaanan

Lukkoseppä
Kiuruvedellä
Lari Matikka
040 470 8526

www.kiupa.sporttisaitti.com
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Fysioterapiapalvelut

Virastokatu 1
puh 050-325 9761

V.Peltola

D 13 pojat
2013 kesänä D13 pojista kasvoi viimeinkin se kauan kai-
vattu Joukkue! Pojathan, tietysti Emma mukana, ovat 
oinastaneet yhdessä jo useamman vuoden ajan. Par-
haimmat aina piltti-iästä saakka. Vaihtuvuutta on  vuo-
sien saatossa ollut, mutta peruspermanentti on säilynyt 
2000 syntyneessä ikäluokassa. Kun vielä muistaisi sen 
ajan kun taaperot alkoivat nahkakuulan perässä kirmata! 
Itsellänikin oli (oliko?) vielä ulkonäkö sen mukainen, että 
uskalsi valoisan aikaan ulkona liikkua, ennää ei oo ies se 
lähinäkökään tallella. 
Liekkö tullut enempi itelleen elämyksiä vaiko pelaajille 
viime suven tekemisistä? Minulle ainakin jäi tekemisen 
maku suuhun joka saralta. Valmennukseen saatiin pitkän 
linjan Jyrä Räty Jussi mukaan. Hän toi monipuolisuutta 
mukaan valmennukseen. Siinä samassa mukaan saatiin 
yli-ikäisyysluvilla kaksi 99 poikaa: Mikko Nevalainen ja 
Henri Räty.  Ensimmäinen Nevalais Ranen jälkikasvua ja 
toinen Jussin esikoinen. Molempien isät omaavat pitkän 
historian niin Kittilän kuin Kisiksen urheiluareenoilta. Lie 
siirtyneet geenit sitten naperoihin. Rönkön Tomi toimi 
edelleen pääkoutsina. Kaikille tuttu kaveri Remeksen 
Maran ajoilta. Ja meikäläinen välvouhkana. Jos ei joku 
tunne, tulukoon kysymään…
Vanhemmille myös aimo kiitos. Annoitte lapsenne, liekkö 
nuo enää mukuloita, meitin vietäviksi jalkapallon saloi-
hin. Jokainen pelaaja kyllä näytti olemuksellaan ne salat 
hankkineen jo aikoja sitten, ainakin osittain.
Kausi aloitettiin liikuntahallissa tammikuussa. Tiedos-
sa oli, että tekonurmi ei sitten valmistukkaan kevääksi, 
joten hieman huolestuneena olin olosuhteista. Hiekka-
kenttääkään ei enää ollut, vanhaa Saharaa koetettiin 
saada entiseen loistoonsa. No eihän se onnistunut. Siis 
se loisto. Vieläkö joku muistaa entisen puukatsomon? 
Siellä sitä junnuna kateltiin kun Huppi-Ollin kaitsema 
edustus Intoineen, Mäkyineen, Mortteineen etc  pelasi 
otteluitaan Tuovis Tommin ”Do Dii” huutoineen. 2013 ke-
vään harkkaolosuhteet olivat suorastaan surkeat: Hovin 
kenttä (mikä ihmeen kenttä) ja Sahara olivat käytössä. 
Saharassa muutama syvennys, jotka opittiin kiertämään 
ilman nilkkavammoja! Metriä syviä kuoppia parhaimmil-
laan.Pelloo siinä sitten potkupalloa.

Mutta niillä mentiin, mitä oli tarjolla. Kylymä rinki tietyn 
silimän ympärillä aattelin taas sitä tasoituksen antamista 
vastustajille olosuhteiden pakosta.

Itkut pois ja saralle! Ennenkin on totuttu siihen, että olo-
suhteista johtuen tullaan takamatkalta. Sitkeästi pusket-
tiin kohti onnelaa!

Tehty työ, jäljestä päin katsottuna, oli kannattavaa. 
Sitkeästi kaverit kulkivat treeneissä ja hitsautuivat yhä 
enemmän yhteen. 

Vaikka perussarjan eka pelissä otettiin turpiin, siitä seu-
raavissa näytettiin se kuuluisa kaapin paikka jokaiselle.  
Valiosarjaan mentiin perussarjan voittajina ja sielläkään 

ei hävitty kuin yksi peli. Siis koko kesänä piirin järjestä-
missä otteluissa hävittiin vain kaksi peliä! Ja kun vastus-
tajat tietysti meidän harmiksi pelasivat ristiin, ei men-
ty podiumin paikalle. Ei haittoomittään. Ja siihen päälle 
Biltema-Cup, joka pelattiin Jyväskylässä. Sieltä kotiin 
tuomisina komeat hoppeet.

Koko joukkueelle helkutinmoinen kiitos menneestä ke-
sästä. Ilman teidän asennetta ei olisi tullut sitä tulosta 
mitä saatiin. Tietysti koutseille kuuluu se isoin kiitos, että 
pyyteettömästi lähditte joukkuetta luomaan ja sitä val-
mentamaan. Monesti tahtoo työasiat sotkea hyvää har-
rastusta, mutta aina tämän takia voi venyä! Olemme sitä 
isoa KiuPan perhettä, Kiuruveden suurinta seuraliikutta-
jaa!

Tulevana suvena kuviot muuttuvat taas kerran. Men-
nään pelaamaan nyt sitten sille kansainvälisten estradien 
areenalle, eli isolle kentälle! 11 kaveria kentällä. Vihdoin 
ja viimein, tätä on odotettu kuin kuuta nousevaa. Ja nyt 
meillä on tekonurmikenttäkin kunnossa. Aivan loistavaa! 
erään Olvin panimon työntekijän sannoessa. Moro vaan 
Omppu!

Kattais Jannen ja Hiltusen Ipen valmentamien 2000 tyt-
töjen kanssa olemme siis KiuPan vanhimmat junnut. 

Sitä lähetään sitten C14 nuorempien sarjaan. Olemme 
saaneet mukaan poikia myös Pielavedeltä, joka on ollut 
tunnetusti ”pateripitäjä” Sammon vuoksi, mutta kaikki 
eivät halua Mikasaa takoa. Selectiäkin on mukava välillä 
potkasta. Vielä tämän ikäisten olisi hyvä harrastaa lajia 
kuin lajia. Kaikki kunnia Sammolle ja Japinkoutsaamille-
Luomun pojille ja siinä sivussa loistavalle Suomen lentik-
sen maajoukkueelle, mutta tervetuloa myös jalkapallon 
mystiseen maailmaan. Siihen kun ympätään kaivospitäjä 
Pyhiksenpoijjaat, olemme jo monikansallinen liikuttaja… 
Vai mitä Antton, Sampo  ja Panu? Antton jo lasketaan 
puoliksi kiuruvetiseksi, on kulkenut mukana sieltä alussa 
mainitusta piltti-iästä saakka. 

Kerrotaan nyt sitten vielä se 2013 JOUKKUE: Tero Kejo-
nen, Simo Tero, Tomi Ruotsalainen, Ville Knuutinen, Panu 
Varis, Arttu Kauppinen, Emma Niskanen, veljekset Hen-
ri ja Riku Räty, Onni Kumpulainen, Antton Hämäläinen, 
Mikko Nevalainen, Sampo Joro, Roope Rönkkö ja Kasperi 
Kainulainen. Valmennuksesta vastasivat Tomi Rönkkö ja 
Jussi Räty. Joukkuetta koetti johdatella Petri Kainulainen. 
Ylivoimaisesti lehmänhermoisin äijä oli joukkueen kuljet-
taja  Pekka Hämäläinen.

Terveisin jojo Pete K

Ylärivi vas. Tomi, Kassu, Tero, Mikko, Hente, Ville, Tomi, Jussi ja Pete
Alarivi vas. Onni, Roope, Riku, Simo, Emma, Sampo, Antton ja Panu
Kuvasta puuttuu Arttu.

• Kaivinkonetyöt • louhinta- ja
räjäytystyöt • maansiirtotyöt

• pohja- ja perustustyöt
• peltosalaojitustyöt

TIETO LISÄÄ TUOTTOA -
OTSO METSÄSUUNNITELMA

www.otso. 

OTSO Metsäsuunnitelma selvittää metsäsi mah-
dollisuudet. Tieto lisää tuottavuutta ja OTSO 
osaa toteuttaa metsätavoitteesi. 
Ota yhteyttä ja tilaa metsäsuunnitelma nyt!
Juha Karppinen, puh. 050 495 5581
sähköpostilla juha.karppinen@otso. 

Huolenpitoa ympäristösta
 yli 45 vuotta.

Osana kierrätystä.

EK 
kastari.fi (017) 753737
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www.kiinteistotili.fi

TILITOIMISTO
KIURUN LASKENTA KY

Jouko Koivunen
Virastokatu 1

74700 Kiuruvesi
Puh. 044 526 3057

jouko.koivunen@pp1.inet.fi

AHOLAN
peruna  ja  marjatilaperuna  ja  marjatila

puh. 0505662000puh. 0505662000

AHOLAN

Naiset
KiuPan naiset osallistuvat viimevuotiseen tapaan 
piirin pienkenttäsarjaan kahden joukkueen voi-
min.  Kausi 2013 olikin Kiupalle sarjassa menes-
tyksekäs, piirinmestaruuden napsahtaessa KiuPa/
sininen joukkueelle. 
 
Edellinen kausi oli naisilta hieno esitys siitä, mi-
ten sukupolvien väliset kuilut tasoittuvat yhteisen 
harrastuksen ja tavoitteen edessä.  Joukkueiden 
pelaajien ikähaitari venyi alle rippikouluikäisistä jo 
aikuisemmalle iälle ehtineisiin pelureihin.  Mutta 
se ei naisia haitannut, päinvastoin.  Varttuneempi 
väki toi kokemusta kun taas nuorempi polvi siir-
si energiaansa myös heihin, joiden jalka ei ehkä 
enää niin keveästi noussut.

Alkavalle kaudelle naisilla olisi ollut kova hinku 
osallistua ison kentän sarjaan, mutta piiristä ei 
moiseen löytynyt riittävästi joukkueita.  Niinpä 
naiset pelaavat yhteistä pienkenttäsarjaa B-tyttö-
jen kanssa.  Tuleva kausi tuo myös uusia paik-
kakuntia matkaohjelmaan kun mm. Savonlinnan 
Työväen Palloseura osallistuu sarjaan.

Naisten valmennusvastuun kantaa edelleen pit-
kän pestin KiuPan tyttö- ja naispalloilussa uuras-
tanut Risto Väisänen.

Anne Pennanen vauhdissa

Puhelun hinta: www.savontaksidata.fi

PÄIVYSTYS 24HPÄIVYSTYS 24H
040-524 8018040-524 8018

KAIKKI LVI-TYÖT, TARVIKKEETKAIKKI LVI-TYÖT, TARVIKKEET

VUOKRATTAVANA 1,5 TN MINIKAIVURIVUOKRATTAVANA 1,5 TN MINIKAIVURI

ILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUTILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUT
PELLETTI- JA ÖLJYPOLTINHUOLLOTPELLETTI- JA ÖLJYPOLTINHUOLLOT lv

it
yo

t2
4h

.fi

K I U R U N  

Kiurun H
Sahatie 3, Kiuruvesi

0400 188 583

Rakennat tai remontoit

PUUTAVARAT UNELMIESI 
KOTIIN SUORAAN 
VALMISTAJALTA

044 544 2610

hieronnat
,

IISALMEN SÄHKÖ- JA
AUTOMAATIOSUUNNITTELU OY

Sähkö- ja automaatiosuunnittelua
ammattitaidolla
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Asematie 10, puh. 770 6600
Palvelemme ma-pe 8-21, 8-18, (su 12-18)

Kaikki mitä tarvitset

TAVALLISTA PAREMPI
RUOKAKAUPPA

Miehet, Viitonen

Tulevalla kaudella miehet pelaavat jo tutuksi tulleessa 
piirin Viitosessa. Viime kaudella joukkue sijoittui seit-
semän joukkueen sarjassa viidenneksi, kasaten 12 
ottelussa 13 pistettä. 
Tämä kausi on jo pyörähtänyt käyntiin talvisarjas-
sa, yhdistelmäjoukkueella Lapinlahtelaisen Lapa-95 
kanssa. Tiimi ei pääsyt loppupeleihin alkulohkostaan. 
Talvisarjassa alkulohkon viimeinen peli Raikua vas-
taan päästiin pelaamaan Savon Sanomat Areenalla, 
joka oli varmasti hieno kokemus kaikille mukana ol-
leille pelureille. Jospa siitä saataisiin vähän lisäpotkua 

tulevalle kaudelle. 
Miesjoukkue on päässyt pelaamaan jo muutaman 
vuoden yhdessä, joten kanssa pelaajien liikkeet pitäisi 
olla jo hallussa. Mukaan otetaan kuitenkin mielellään 
uusia innokkaita vahvistuksia, joukkueen rinki kun 
on, pienen pitäjän tapaan, hieman ohut. 
Kesän sarjapelit starttaavat kotiottelulla lapinlahtelai-
sia vastaan 9. toukokuuta tekonurmella. Kotipeleihin 
odotetaan joukkueen kesken runsasta yleisömäärää, 
lippujen hinnat kun eivät päätä huimaa ja saadaan 
matseihinkin lisää draivia! 

Ylärivi: Miikka, Jarmo, Eemeli, Santeri, Jussi ja Jesse
Keskellä: Erkka, Aki, Saku, Jani
Alhaalla: Karri

SOITA JA KYSY LISÄÄ 
0400 586 607

Rapis Oy

Kyläkaapasta sadevesi- ja kattoturvatuotteet 
toimitettuna ja asennettuna

050-567 6818
050-566 2002

AUTOKOULU J. HYVÖNEN

Nuorekasta
liikenneopastusta
ammattitaidolla
Tule ja tutustu!

Leo OjaluotoLeo Ojaluoto
P. 050 349 9393

•  Kaikkien vakuutusyhtiöiden
   hinaukset
•  Traktoreiden kuljetukset
•  Tarvittaessa sijaisautoja

 
 
 

INSINÖÖRITOIMISTO 
SAVOLAINEN OY 

 
Suunnittelu, rakennuttajatehtävät ja 

työnvalvonta 
Papinkatu 30,74120 Iisalmi 

 
Kopiointipalvelut 

Ilvolankatu 36, 74120 Iisalmi 
 

Kuopion toimipiste 
Volttikatu 7, 70700 Kuopio 

 
 

w w w . i n s t s t o - s a v o l a i n e n . �  
 

Suunnittelua vuodesta 1960 
 

SUOSI SAVOLAISTA

Kiuruveden 
Kiinteistöhuolto Oy.

Puh. 040 - 175 2580
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Pannullinen mustaa kahvia, Tilikorin takahuone, kaksi 
viisasta miestä ja yksi muistiinmerkitsijä.  Siinäpä oival-
liset puitteet operaatiolle ”Ysärin tähdet”. Viisaat miehet 
ovat KiuPan 90-luvun edustuspalloilun valmennuksen 
voimakaksikko Raimo ”Roosna” Tuoriniemi ja Jari ”Nis-
ka” Niskanen.  Mainitut herrat valmensivat KiuPan edus-
tusjoukkuetta käytännössä koko 90-luvun, ainoastaan 
kaudella 1993 valmentajana vieraili puolalainen Jacek 
Spychalski.
Vuosikymmen oli aikaa jolloin KiuPa ensin Raimon val-
mennuksessa nousi III-Divariin ja Jarin kaudella vakiin-
nutti paikkansa kolmosen kärkikastissa, tehden lopulta 
ranskalaisen visiitin kakkoseen kaudella 2001.  Herroilta 
löytyy varmasti kompetenssia toteuttaa kirjoittajan toi-
meksianto 90-luvun tähdistöjoukkueen kokoamisesta.  
Valinnan ehtoina oli asuinpaikka pelivuosina Kiuruvedel-
lä, sekä useamman kauden pelaaminen KiuPan edustus-
joukkueessa 90-luvulla.  
Joukkueen rungoksi muodostui lopulta KiuPan junnu-
myllyn läpikäyneet pelaajat.  Erityisesti on huomattava 
60-luvun lopulla syntyneet pelurit, joiden jalostuksesta 
vastasi valmentajalegenda Markku Remes.
Tehtävä ei ollut aivan helppo, joillekin pelipaikoille löytyi 
ehdoton ykköspeluri kun taas joillekin paikoille olisi ollut 
tunkua useammankin pelaajan voimin.  Esimerkiksi Jari 
Niskanen ei tullut nimetyksi, vaikkakin toinen valmen-
tajista häntä kovasti joukkueeseen vänkäsikin.  Toinen 
ei taas ollut ajatuksesta varsinaisesti innoissaan.  Joku-
nen peluri joutui lisäksi ehkä hiukan uudelle pelipaikalle. 
Kenttäryhmitykseksi muodostui nykyaikainen 4-1-3-2.

Maalivahti ja puolustajat
Maalissa pelaa itseoikeutetusti Juhani Leiviskä, joka kul-
keutui 90 luvun alussa Pyhännältä Kiuruvedelle jäädäk-
seen.  Paitsi että Juhani oli pelannut Pyhännällä jalkapal-
loa hyökkääjänä, oli hän harrastanut myös lentopalloa.  
Silloisen valmentajan aivoitus sijoittaa Juhani maalivah-
diksi olikin todella oivallinen.  
Vasen toppari on myös Kiuruvedelle muuttanut pelaaja, 
Rautavaaran Raikun kasvatti Arto Tuovinen.  Puolusta-
vaa roolia pelaava toppari ei paljon tehopisteillä juhli, 
mutta hoitaa oman tonttinsa varmasti.  Miehen peliura 
Kiupassa katkesi poismuuttoon työn perässä.
Oikea toppari on oma kasvatti Juha Nissinen. Juha on 
vanhan ajan liberotyyppi, pallovarma ja hötkyilemätön 
pelaaja.  Sijoittuu loistavasti ja on pääpelaajana joukku-
een ykköskaartia.  

Vasempana puolustajana pelaa timpurintarkka Raimo 
Pennanen.  Hieman verkkainen vauhti korvautuu fyysi-
syydellä, jossa komppaa hyvin Nissistä.  Erittäin aktiivi-
nen ja tunnollinen harjoittelija.
Oikea puolustaja on puolestaan joukkueen paras parket-
pelaaja Markku Toivonen.  Hyvän itsetunnon omaava 
Markku uskaltaa olla avoimesti omaan peliinsä tyytyväi-
nen.  Mahdolliset tekniset puutteet korvautuvat mitään 
pelkäämättömällä asenteella.

Keskikenttä
Keskikentän pohjalla pelaa joukkueen nuorin pelaaja, 
vuonna 1980 syntynyt Mika Lähderinne.  Mika on kiin-
nittänyt Roosnan huomion jo pikkujunnuna johtajaomi-
naisuuksillaan.  Pedantti ja urheilullinen Mika kuuluu 
joukkueen himoharjoittelijoihin tehden töitä myös omal-
la ajalla.  Joukkueen kapteeni.
Aktiiviaikoinaan keskikentän aivoitusosastoa johtanut 
Vesa Vainio pelaa tässä joukkueessa vasemmalla lai-
dalla.  Loistava ensimmäinen kosketus ja lähtönopeus 
takaavat laiturille hyvät irtaantumismahkut.  Joukkueen 
pienikokoisimpana juonii vaparit ja kulmat.
Hyökkääjänä aloittanut Marko Kanerva jalostui kypsem-
mällä iällä keskikenttäpelaajaksi, jolla paikalla pelaa täs-
säkin joukkueessa.  Valinta 2000 luvulla Ylä-Savon par-
haaksi jalkapalloilijaksi kertoo paljon tämän kikkailijan 
lahjakkuudesta.
Niskan puuttuessa joukkueen verbaliikasta vastaa oikea 
laituri, Jussi Räty.  Nuoruusvuosinaan nopea pelaaja, 
joka takoi kaudella 1997 huiman määrän osumia. Jussi 
on vaarallisimmillaan boxissa, jossa mies viimeistelee 
yhdellä kosketuksella.  Ja ne jutut!

Hyökkääjät
Vasemmalla hyökkää joukkueen nestori, Jorma Ruotsa-
lainen.  Maalintekijä, joka osui vielä 90-luvulla tehok-
kaasti vaikka varsinainen tutkapari Markku Kärkkäinen 
jäikin jonnekin aiemmille vuosikymmenille.  Jorma osaa 
myös kaatua tyylillä, jossa italialaisillakin olisi oppimis-
ta.  Mitä vähemmän hän harjoittelee, sitä paremmin hän 
pelaa.
Jorman parina kärjessä viilettää nopea ja hurjan teho-
kas Hannu Luttinen.  Erittäin itsekriittinen pelaaja, joka 
piiskaa itseään yhä parempiin suorituksiin.  Armoton yri-
tys altistaa kuitenkin loukkaantumisille.  

Vaihtopenkki
Vaihtosäännön mukaan penkiltä löytyy seitsemän pe-
laajaa.  Maalivahti Pasi Sarajärvi, puolustajat Jukka Ke-
ränen ja Sauli Autio sekä hyökkäyspään pelaajat Antti 
Räty, Marko Remes, Mika Remes ja Matti Hyvärinen.  
Joukkueen valmentajien Jari Niskasen ja Raimo Tuori-
niemen kanssa vaihtopenkkiä miehittävät myös joukku-
een huoltajat Petri Kainulainen ja Kimmo Happonen.

Kolmosen kärkeen
Nykypäivänä moisella joukkueella tavoiteltaisiin var-
masti kolmosen kärkipään sijoituksia, ehkä pelattaisiin 
noususta kakkoseen.  Mutta niinhän se meni parikym-
mentä vuotta sittenkin.
Joukkueen, jolla pelattaisiin korkeammallakin voit käy-
dä tarkastamassa KiuPan nettisivuilta, jonne on koottu 
kaikkien aikojen All Stars.

Ysärin tähdet

Fysioterapiaa ja Luontaishoitoja
Liisa Saastamoinen

045-1600881

Keskikentän ryhmitys pohdinnassa

Ysärin tähtiä vuonna -84

p.040-507 44 58tarkastus - myynti - huoltotarkastus - myynti - huolto

puh. 017 684 3970
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Kiuruveden
Oy

Luotettavaa LVI-palvelua

• ilma/maalämpöpumput
• putkistosaneeraukset
• lämmitysverkostojen huuhtelut/suojaukset
• MIG-, TIG-, puikko- ja kaasuluokkahitsaukset 
  työmaalla tai verstaalla
• kylpyhuoneremontit 
• lämmityskattilat ja sähkövaraajat
• hitsaustarvikkeet ja työkalut
• kiinteistöjen salaojaremontit

myynti – asennus – huolto – urakointi

lvikainulainen@co.inet.fi                  
www.lvikainulainen.fi

Myymälä 017-752 667       
Mikko Kainulainen  045 6791 710
Tenho Kainulainen   0400 178 964         
Raimo Hyvärinen  045 1615 008

Seuraa Kainun ja Roosnan matkaa
Jalkapallon MM-kisat 2014 pelataan, 
kuten kaikki tietävät, Brasiliassa.  24 
vuotta takaperin kisat käytiin puoles-
taan Italiassa.  Mestaruuden voitti, 
tietysti, Saksan liittotasavalta.

Nykypäivänä ei mestaruuden tuolloin 
voittanutta valtiota ole enää sellaise-
naan olemassakaan, mutta muistoja 
kisoista kylläkin.  Pelkästään muistin 
varaan ei tarvitse jättäytyä, ainahan 
voi myös googlata tai tuijottaa van-
hoja VeeHooÄssiä.

Tai sitten voi heittäytyä todelliseen 
tunnelmaan ja lukea Roosnan mat-
kapäiväkirjaa Italian kisoista.  Kaksi 
kiupalaista, Raimo ”Roosna” Tuorinie-
mi ja Petri  ”Kainu” Kainulainen, mat-
kasivat kesällä -90 halki Euroopan 
katsomaan Italian MM-kisoja.  Roos-

nan ja Kainun matkaa puffasi Vuoden 
1990 Kiupalainen, josta myös kuva. 
Samoihin aikoihin muuten kolmikko 
Niska, Ahu ja Kailo matkasivat BACil-
la Savonlinnaan katsomaan Saksa-
Englanti välierää.

Monenlaista kommellusta mahtui 
toki molempiin reissuihin, mutta 
netti tarjoaa mahdollisuuden päästä 
aistimaan tunnelmaa 90-luvun alun 
Euroopasta.  KiuPan nettisivuilla jul-
kaistaan Roosnan matkapäiväkirja 
päivittäin samassa rytmissä kuin poi-
kien InterRail matka eteni.

Surffaa siis KiuPan nettiin ja koe 
tuo huikean MM-matkan välillä läm-
pöisetkin tunnelmat!  Matka alkaa 
1.6.2014. 

Yrittäjäntie 10, Kiuruvesi, 044 255 7510

• kattotyöt • kattovarusteet • vesikourut
• piipun pellitykset • listat 4 metrin koneella

• lukkosaumakatot omalla koneella

Kiuruvesi

www.piippohydraulic.com

Puh. 017 822201 tai 0500 663955

Avoinna arkisin klo 9-12 ja klo 13-16, 
tarvittaessa myöhempäänkin

HUOM! Keskiviikkoisin vain klo 9-12

Mela
Meissel i

• Autojen katsastusremontit
• autojen huollot • pienkonehuollot

• rengasmyynti ja asennus
Palokatu 7, puh 0500-619674

&
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FC Aidot Helmet

Kausi 2013 potkaistiin käyntiin vapunaattona pääs-
tyämme ulos harjoittelemaan hieman koleassa 
säässä. Innokkaita Helmiä ei sää tietenkään hai-
tannut. Kesä toi tullessaan jälleen tutut turnaukset, 
Naati Elä Laakase Kuopiossa, Beach Futis Pyhäjär-
ven Emolahdessa, Karhuturnaus ja Siilinjärvi Cup 
sekä myös yhden uuden turnauksen, MM-Reiskan 
Vesannolla. 

Muutamista turnauksista täytyy varsin mainita; 
mm. Kuopion NEL pienkenttäpeleihin lähdimme 
hyvin valmistautuneena kahdella porukalla ja voi-
timme jälleen kerran unelmajoukkueen palkinnon. 
Perinteiden mukaan turnaukseen pukeudutaan 
jonkin teeman mukaan, joten joukkueemme valit-

sivat omaksi teemaksi Hefnerit ja Herppeenluomat. 
Vaikka päivä oli polttavan kuuma, jokaisella riitti 
yritystä loppuun saakka. Lopulliset sijoitukset 7:s 
ja 10:s. 
Vesannon turnauksessa, jossa olimme ensimmäistä 
kertaa mukana, pelattiin nurmikentällä reino- tai ai-
notossut jalassa. Livakkata menoa riitti kun ensim-
mäisenä pelipäivänä satoi vettä reilusti. Haastetta 
pelailuun lisäsi kevyt lasten jalkapallo, joka toisi-
naan tuulen yltyessä lenteli miten sattui. Turnauk-
set ovat siis olleet kaikki hyvin erityylisiä. Vaihtelu 
virkistää ja jokaisessa turnauksessa on korostunut 
ennen kaikkea tämän joukkueen hyvä yhteishenki 
sekä yhdessä tekemisen ilo. Joukkueemme on ollut 
aktiivinen toimiva kokonaisuus joka varainkeruulla 

on mahdollistanut osallistumiset turnauksiin.

Kesän jatkuessa pelaajarivistöä harvensi ikävät 
loukkaantumiset, mutta turnauksiin lähdimme sil-
ti taistelemaan vaihtelevin saavutuksin. Kaikkensa 
antaneesta joukkueesta huokui kauden päättyessä 
tyytyväisyys. Tälläkään kaudella periksi ei annettu, 
joten seuraavaan kauteen lähdemme nälkäisinä ja 
tuttua innokkuutta puhkuen!

Meeri Pehkonen
Raija Lilja-Jauhiainen
FC Aidot Helmet

Naati-elä-laakase
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Petterintie 8 
74700 VIEREMÄ  
Puh. 017-820 3640       

Palvelemme:
ma - pe 10 -17
la          10 -13

Niemistenkatu 1 
74700 KIURUVESI 
Puh. 017-820 2800       Tutustu valikoimaamme netissä!

Nyt on oikea aika hankkia 

itsellesi uusi treenikumppani
 

kevään ulkoiluun.

Kohota kuntoasi Polar sykemittarin avulla

Kuvan FT4 mallisto on suunniteltu 
monipuoliseen liikuntaan. Tueksi liikuntaan 

niille, jotka haluavat pitää harjoittelunsa 
yksinkertaisena perussykemittarin avulla. 

Miesten ja naisten FT4 sykemittarit
 ovat saatavilla kevään raikkaissa 

väreissä hintaan 80 €.

Tule myymälään tutustumaan 

sykemittareihin tai katso Polar  
mallisto verkkokaupassamme.

Asematie 9, 74700 Kiuruvesi, puh.017-7604600
www.hotellipeltohovi.com

TULEVAA OHJELMAA

25.4 VALTAKUNNALLISET 
MAITOPOIKAKILPAILUT 
SWINGERS BAND

30.4  
VAPUNVASTAANOTTAJAISET 
04 SAAKKA JAMES BAND

17.5 KIURUVEDEN 
ISKELMÄLAULUKILPAILU 2014

24.5 KASARI BILEET DINGO

31.5  DEESTYLE

LISÄÄ OHJELMISTOA WWW.HOTELLIPELTOHOVI.COM

MUISTATHAN ETTÄ MEILLÄ ON TARJOLLA HYVÄÄ JA MAUKASTA 
LOUNASRUOKAA SEKÄ HERKULLISIA ALA CARTE ANNOKSIA

Näe hyvin kaikissa tilanteissa, 
varaa aika perusteelliseen näöntarkastukseen meiltä! 

Soita (017) 752 277 tai tule käymään!  

ÄLÄ URHEILE 
NÄÖLLÄSI! 

LENKKEILE
OPTIKOLLESI!

Äitienpäivä, Valmistujaiset, yms..

NÄKÖKULMASTA KORUT 
JA LAHJAT KEVÄÄN JA 

KESÄN JUHLIIN!

www.kiuruvedennakokulma.fi
Pohjolankatu 1, IISALMI
Avoinna ma-pe 9.00–17.30, 
la 9.00–13.30
Puh. (017) 812 500

Tervetuloa 
palvelevaan 
urheilukauppaan!

Pl
us

sa
a 

os
to

ks
is

ta
si

KIUPANKIN
yhteistyö-
kumppani 

jalkapallossa!

Tervetuloa 
asioimaan!

SWINGERS BAND


