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JoUKo KUoS-
MANEN
Myyntineuvottelija
LKV
puh. 044 586 0049

AIMo ANTToNEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 044 294 4940

JARI KoKKoNEN
Kiinteistönvälittäjä
LKV
puh. 050 5614 408

MARKo LAINE
Myyntineuvottelija
puh. 0440 818 828

Vähimmäispalkkio 2.000 € + alv. 22 % = 2.440 €. 
Välityspalkkio 4,88 % (4 % + alv. 22 %) velattomasta hinnasta. 

SARI LAINE
Myyntiassistentti
LKV
puh. 0440 677 920

IISALMI, MARJAHAKA OKT  n. 174/191,50 m2

Mustikkapolku. Rak. -08. Ak: 1 mh, oh, k, ruok.
erk., khh, ph, s, wc, terassi. yk: Aula, 2 mh, wc, ka-
tettu parveke. Lämmin autotalli/varastorak. Puu-
varasto. Vuokratontti 1.346 m2. Maalämpö. Iso te-
rassi. Toimiva pohjaratkaisu jne. 
SOVI ESITTELYAIKA!
Mh. 298.000 €                                       7003973

UUDISTUOTANTOA!
Iisalmi, Marjahaka OKT n. 154/182 m2

Puolukkapolku. 4 mh, k+rt, oh, et+kuraet, vh, 2 
wc, khh+vh, ph, s, tekn.tila. Erittäin tilava ja huo-
lella perheen tarpeisiin suunniteltu ok-talo suo-
situlla Marjahaan asuinalueella. Lisäksi erillinen 
autokatos/autotalli/varastorakennus n. 49,5 m2.
Vuokratontti 1,692 m2. Paloisvuoren ulkoilu/ret-
keilyreitit lähellä. Alakouluun n. 1,5 km ja keskus-
taan n. 3,5 km. Koti valmistuu keväällä 2010; voit 
vielä itse vaikuttaa materiaaleihin ja kokonaisuu-
den valmiusasteeseen, joka myös vaikuttaa lo-
pulliseen kauppahintaan. Hyvä varustetaso; mm. 
takka, kuraeteinen, tilava khh+vh, maalämmön-
kytkentävalmius, pyykinpesukone+ kuivausrum-
pu. Sovi esittely, tutustu ja tule neuvottelemaan! 
Mh. 275.000 – 287.000 €                          7087337

Iisalmi, Rohmula OKT  n. 118/185 m2

omakotitie. Rak. -59. Ak: 2 mh, oh, k, et, khh, ph, 
s, wc. yk: 1 mh, ullakkotilaa. Lisäksi varasto/leik-
kimökki sekä runsastilainen kellari. Erittäin idylli-
nen omakotitalo Rohmulan pientaloalueella lähel-
lä keskustaa. 
Mh. 128.000 €                                           7067160

Iisalmi, Makkaralahti PT 4 h, k, s      94,50 m2

Ampujankuja. Rak. -90. Erittäin nätissä valkotiilita-
lossa tilava huoneisto, jossa asut kuin ok-talossa; 
taloyhtiössä vain kaksi huoneistoa. Autokatos/va-
rasto. Hyvä pohjaratkaisu; khh, vh, erill. wc. olo-
huoneessa takka. 
Mh. 159.000 €                                           7089154

Iisalmi, Makkaralahti PT 3 h, k, khh, s   77 m2

Lahtelankatu. Rak. -91. Tässä koti perheellesi! Pa-
ritalokoti Paloisjärven rantamaisemissa lähellä ve-
nevalkamaa. Ilmalämpöpumppu. Taloyhtiössä ei 
peritä erillistä yhtiövastiketta. 
Mh. 134.000 €                                           7033057

Iisalmi, Touhula RT 3 h, k                65 m2

Petäjäpolku. Rak. -70. Nätisti laitettu rivarikolmio 
kaupan ja alakoulun lähellä. Keskustaankin mat-
kaan vain n. 2 km. Iso terassi länteen. 
Mh. 89.500 €                                             7000600

Lapinlahti OKT                           n. 165/233 m2

Linnanniementie. Rak. -88. yk: Aula, mh, wc/ph. Ak: 
Mh, tkh, k+rt, oh, 2 wc, khh, vh, saunatilat. Varastot, 
autotalli. oma tontti 0,1563 ha. Tässä uniikki kivitalo, 
jossa avaruutta ja tilaa. Keittiö/ruokailutila suorastaan 
kutsuu kokkailemaan ja ruokailemaan perheen tai ys-
tävien kesken. Ja tunnelmoida voi joka alakerran tai 
yläkerran takan ääressä nauttien hämäristä illoista. 
Mh. 249.000 €                                         7056049

Lapinlahti OKT    n. 100/130 m2

Portaanpääntie. Ak: 1 mh, h, k, ph/wc. yk: 2 mh, 
aula, ullakot. Suojaisalla ja viihtyisällä puutarhaton-
tilla sijaitseva 50-luvun talo keskustan tuntumassa. 
Tontilla erill. varasto-/aittarakennus sekä ulkosau-
na. Lapsiperheen toivepaikka!
Mh. 131.000 €                                           7059360

Kiuruvesi OKT
Karhuntie. Rak. -76, peruskorj. -83. 3 mh, oh, k, 
vh, saunatilat, at, varasto. Tilava L-mallinen talo 
oMALLA suojaisalla tontilla 0,1321 ha Kiuruvedel-
lä, lähellä uimarantaa ja venevalkamaa. Keskustan 
palvelutkin lähellä.
Mh. 125.000 €                                          7091771

Kiuruvesi OKT
Halla-ahontie. Rak. -68. 3 mh, oh, k, s. Lisäksi auto-
talli. okt n. 18 km:n päässä Kiuruveden keskustas-
ta. Tässä koti maaseudun rauhassa luonnon kes-
kellä. Tontti 0,4440 ha. 
Mh. 49.000 €                                              7069490

Kiuruvesi OKT                              n. 90/123 m2

Lähteentie. Aito 50-luvun talo Kiuruveden taaja-
massa lähellä palveluita. Tilat kolmessa tasossa. 
Iso, oma tontti 1.400 m2. Nikkaroijan unelma, josta 
tekemällä saa mukavan ja viihtyisän kodin. Raken-
nusoikeutta jäljellä runsaasti.
Mh. 48.000 €                                             7092674

Kiuruvesi RT 2 h, k, s                            64 m2

Museokatu. Tilava, saunallinen rivitalokaksio hyväl-
lä paikalla palvelujen lähellä Museokadulla. Vapaa. 
Mh. 66.000 €                                             7056443

Kiuruvesi KT 2 h, k                                53 m2

2. krs. Erätie. Rak. -75. ylimmän kerroksen siisti-
kuntoinen vapaa koti luhtitalossa. Keittiö juuri re-
montoitu. Vuokrattu.
Mh. 45.000 €                                             7025560

M HUUSKONEN KY
NIEMISTENKATU 16, 74700 KIURUVESI 

P. (017) 752 310

AJA YMPÄRISTÖN
EHDOILLA!

KYSY MYÖS MUITA RENGASMERKKEJÄ.

PYÖRÄTIELLE MAXIN KAUTTA!!!
Nyt uudistetusta myymälästämme 

ulko- ja sisärenkaat, lukot, polkimet, jarruosat 
JA PALJON MUUTA PYÖRÄN 

KEVÄTHUOLTOON TARVITTAVAA!!!

HYVIN ISTUVAT JA TURVALLISET 
NERO-PYÖRÄILYKYPÄRÄT

LAPSILLE
alk.

AIKUISILLE
alk.

Huippusuosittu Columbic 12” 
JUNNUPYÖRÄ 90-105 cm 
pyöräilyn aloittelijalle.
Värit pinkki ja sininen. 
- turvallinen jalkajarru
- säädettävät apupyörät
- tukeva runko
- mukana ajoharjoittelua
  helpottava työntötanko

6990
VAIN

Lisäksi myymälässämme runsas valikoima ”16-28” polkupyöriä.

NYT NIITÄ TAAS SAA!!!

/kpl /kpl

NÄIDEN LISÄKSI  TALO TÄYNNÄ HUIPPUTARJOUKSIA. 
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!!!

GRILLIKAUSI LÄHESTYY!!!

10 kg 
KOMPOSIITTI
täyttö:

AGA NESTEKAASUT 
AINA EDULLISEEN MAXIN HINTAAN!!!

11 kg 
TERÄSPULLO
täyttö: 2295 2995

Tulotie 10, KIURUVESI, puh. 020 728 7500 Avoinna: ma-pe 9-21, la 9-18, su 12-18

1195999
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Viime syksynä asioista tietävät tahot kertoivat, 
että seuramme silloinen puheenjohtaja Jari Nis-
kanen olisi nähty postilaatikollaan PK-37:n pitkä 
palttoo yllään.  Eipä siinä sitten enempää tarvit-
tukaan, kun puheenjohtaja meni vaihtoon.  Toki 
aivan näin dramaattisesti ei Jarin seitsemän vuo-
den kausi seuramme puheenjohtajana päättynyt, 
vaan Pj:n tehtävät siirtyivät hyvässä yhteisymmär-
ryksessä allekirjoittaneelle.  Kiitoksia vaan Jaril-
le, seura on taloudellisesti ja urheilullisesti hyväs-
sä iskussa valmiina uuteen kauteen.   Ja eihän vii-
meisin emeriitta siirry täysin mökkeilyn ja kaveri-
golfin pariin, vaan Jarin voi tavata paitsi PK-37:
n   C-15 poikien valmentajana myös Kuorikkaal-
la ainakin D12 tyttöjen kakkosvalmentajan omi-
naisuudessa.  

Mutta eipä ole Jari ainoa kiupalainen joka tule-
vana suvena vetää PalloKerhon kamppeita pääl-
lensä.  Ysiseiska poikien pari vuotta kestänyt 
kimppajoukkueyhteistyö laajentuu myös vuotta 
vanhempaan ikäluokkaan.  Niinpä kesällä 2010 
KiuPan ja PK-37:n -96 ja -97 pojista muodostettu-
ja kimppajoukkueita osallistuu piirisarjaan perä-
ti neljä kappaletta.  Perimmäisenä ajatuksena on 
ollut tarjota kaikille pelaajille mahdollisuus har-
rastaa kuningaslajia sopivan haastavassa ympä-
ristössä ja saada kaikille sekä hienoja kokemuk-
sia että onnistumisen elämyksiä.

Omakohtaisena kokemuksena uskallan tällä 
palstalla tunnustaa, että tuskinpa koskaan on 
PeeKoon menestys tuntunut niin hyvältä kuin tal-
ven harjoituspeleissä sinivalkoisten parilla kiupa-
laisella höystettynä viedessä esimerkiksi edel-
lisen kauden piirinmestaria.  Kiitokset Marjalle, 
Pessille, Jamelle, Venulle ja Nikulle naapurikau-
punkiin avarakatseisuudesta.

Monessa ikäluokassa mennään vielä omillaan-
kin.  Tulevaan kesään lähtee kaikkiaan 13 KiuPa 
joukkuetta, joista siis neljä kimppajengiä.  Yhdes-
tätoista junnujoukkueesta kahdeksan on poika- 
ja kolme tyttöjoukkuetta.  Aikuisten sarjoissa pe-
laavat miehet vitosta ja legendaarisista ”Teijan ty-
töistä” kasvanut naisjoukkue pelaa naisten pien-
kenttäsarjaa.  Paljon on siis kesäisellä Kuorevir-
ralla tapahtumia luvassa.

Kuorevirran kenttään liittyykin yksi tulevan ke-
sän suurimmista huolenaiheista.  Sairaalan har-
joitusnurmi tuli viime suvena tiensä päähän, ja 
syksyllä peruskunnostetulle harjoituskentälle 
pääsemme aikaisintaan loppukesästä.  Olemme 
siis vain yhden nurmikentän varassa, ja siksipä 
aikamoista sumplimista tarvitaan.   Huvikseen-
palloilu tapahtuu täysimääräisesti hiekkakentäl-
lä, toivotaan että harjoitukset ja pelit voidaan vie-
dä läpi nurmella.

Riittäähän niitä futistapahtumia tulevana ke-
sänä toki muuallakin seurattavaksi.  MM-kisois-
sa piisaa tollottamista kuukaudeksi, eikä kotoi-
nen veikkausliigakaan nöyristele vaan liiga pyörii 
täysillä mestaruusturnauksen aikaan.  Eikä sovi 
unohtaa myöskään puulaakin ykkösturnaus Kar-
hua Lahnasilla. 

Kotoisista liigajoukkueista voikin bongailla Kiu-
Pa-lähtöisiä pelaajia useammasta porukasta.   Py-
ry Kärkkäinen jatkaa HJK:ssa, Mika Lähderinne 
tekee paluun liigaan AC Oulun joukkueessa ja uu-
simpana tulokkaana porukkaan liittyy 1989 syn-
tynyt Xhevdet Gela Valkeakosken Hakan paidas-
sa.

Vaikka tätä kirjoitettaessa kesä tuntuukin kau-
kaiselta haaveelta, tiedän kokemuksesta että 
kohta jälleen ihmetellään että siinäkö se kausi 
taas oli.  Nauttikaa siis sekä pelaajat, vanhem-
mat, valmentajat, tuomarit, katsojat että kaikki 
muut jokaisesta hienosta hetkestä moninaisten 
palloilutapahtumien merkeissä.  Uppoutukaa ta-
pahtumiin intohimoisesti, mutta muistakaa kun-
nioittaa Peliä.

Sitten kiitokset kaikille niille, jotka ovat tehneet 
tämän aviisin ilmestymisen jälleen mahdollisek-
si.  Johtokunnan jäsenille kiitos hienosti sujunees-
ta ilmoitusmyynnistä.  Ja jättiläiskiitokset kaikille 
ilmoittajillemme jotka olette merkittävällä taval-
la tukemassa jalkapallon harrastustoimintaa Kiu-
ruvedellä.  Muistakaahan lukijat suosia ilmoitta-
jiamme ostopäätöksiä tehdessänne!

 Jalkapalloterveisin, 
Pekka Kattainen

Kimpparimppa ja 
töttöröö

Hiekkakentän harjoitusvuorot 2010

Juniorien hiekkakenttäharjoitukset alkavat vko 16 (19.4.2010)

klo

16.30

18.00

19.30

Maanantai

P96-97
P00/P03

Naiset

Tiistai

T98/T95-97
P98-99/T00-01/P01-02

Miehet

Keskiviikko

P96-97
P00/P03

Torstai

T98/T95-97
P98-99/T00-01/P01-02

Perjantai

P96-97

Miehet

Kiitämme ilmoittajiamme!
Tehdään yhteistyötä jatkossakin!

Julkaisija: Kiuruveden Palloilijat ry
Vastaava toimittaja: Pekka Kattainen

Sivunvalmistus: Mainostuomisto, Kiuruvesi
Painopaikka: Kisapaino Oy, Kiuruvesi 2010

KIUPALAINEN

Pekka Kattainen pj.  0400 277 252
Risto Juntunen vpj.  0505 349 680
Raimo Hiltunen siht.  0509 110 466
Petri Kainulainen  0405 357 031
Jarmo Väisänen  0408 234 523
Janne Peltola  0445 504 960 
Jarmo Remes  0400 952 771
Vesa Vainio  0405 851 184

MIEHET/POJAT:  
Miesjoukkue Mika Kärkkäinen 0445 370 483
Cn14-pojat (96) Pekka Kattainen 0400 277 252
D13-pojat (97) Vesa Vainio 0405 851 184
Dn12-pojat (98-99) Jussi Räty 0405 040 654
E10-pojat (00) Petri Kainulainen 0405 357 031
F9-pojat (01-02) Tuomo Joro 0407 494 114
F7-pojat (03->) ja Anne Pennanen 0408 370 355
tytöt (02->)  
NAISET/TYTÖT:  
Naiset Niina Marjoniemi 0405 576 267
C15-tytöt (95-97) Risto Väisänen 0400 956 684
Dn12-tytöt (98) Jari Rautiala 0405 821 864
E10-tytöt (00-01) Janne Kattainen 0405 610 657

Joukkueet ja valmentajat 
2010:

KiuPan johtokunta 
2010:

Futisterveisin
Marko Pesonen

Pallo-Kerho 37
valmennuspäällikkö

Kevätaurinko ja lämmin tuu-
li alkavat puhaltaa talven lumia 
pois.

Näin jokaisen isomman ja pie-
nemmän futaajan mieli alkaa 
kirkastua, kun jalkapallokesä lä-
hestyy.

Uudet tuulet puhaltavat myös 
yläsavolaisessa juniorijalkapal-
lossa. Vaikka Kiuruvedellä ja Ii-
salmessa on vuosien mittaan 
tehty hyvää ja ansiokasta juni-
orityötä, niin pieniä uhkakuvia-
kin on ilmaantunut harrastaja-
määrien suhteen. Syitä harras-
tajamäärien pienenemiseen on 
varmasti monia, mutta nyt asi-
alle myös yritetään tehdä jota-
kin. Asiasta on keskusteltu sekä 
KiuPan että Pallo-Kerhon seura-
johtajien kanssa ja saatu ajatus 
itämään yhteistyön tekemisestä 

Yhteistyö tuo mukanaan 
voimaa ja mahdollisuuksia

naapurikaupunkien kesken.
Tästä kannustavana esimerk-

kinä oli jo edelliseltä vuodelta 
vuonna 1997 syntyneiden ryh-
mä, joka teki tiivistä yhteistyö-
tä kiertämällä turnauksissa ja 
osallistumalla yhteisjoukkueel-
la piirisarjaan. Viime vuoden toi-
minnasta rohkaistuneina seu-
rat laajentavat yhteistyötä tule-
valla kaudella myös muihin ikä-
luokkiin.

Yhteistyön tarkoituksena ei ole 
hävittää jalkapalloa pienemmäl-
tä paikkakunnalta, vaan tarjo-
ta molempien seurojen pojille 
mahdollisuus olla tämän hienon 
lajin parissa mahdollisimman 
pitkään. Ennenkaikkea tämä 
tarjoaa mahdollisuuden jokai-
selle pojalle harrastaa jalkapal-
loa oman tasoisessa ympäris-

tössään.
Olemme sopineet seurojen 

kesken selvät säännöt, kuinka 
hommaa aletaan viedä eteen-
päin yhdessä. Pojat varmasti so-
peutuvat ja ovat jo osittain so-
peutuneetkin asiaan hyvin. Nyt 
pallo on meillä aikusilla, joiden 
pitää nähdä tämä kuvio mahdol-
lisuutena lasten ja nuorten par-
haaksi.

Kannustakaamme poikia yh-
tä antaumuksella, pelataan pe-
lejä sitten Kiuruvedellä tai Iisal-
messa.

Jalkapallo on elämää ja elämä 
on yhteispeliä.
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jopa 5 %

Kiuruvesi, palvelemme 8-21, la 8-18, su 12-18

Bonusta Kiuruvedeltä

Kiuruvesi
Palvelemme klo 6-24

www.abcasemat.fi

Kodinkonehuolto
Korhonen KY
Jysinahontie 88, 74700 KIURUVESI

Puh. 040 739 5238
email: korhonen.ky@dnainternet.net

ILMALÄMPÖPUMPUT, MYYNTI JA ASENNUS
JÄÄHDYTYSLAITTEET, KODINKONEET

 BOSCH  SIEMENS  HELKAMA  UPO  ASKO 
 GRAM  EUROTECH  CYLINDA  NIMO

 FUTURUM  AEG  ELEKTROHELIOS
 ELECTROLUX  ZANUSSI  CANDY  HOOVER  IBERNA

Viime kesänä teimme historialli-
sen reissun, kävimme nimittäin 
ensimmäistä kertaa meille mas-
siivisen turnausreissun. Kolmen 
sekä tyttö- että poikajoukkueen 
kera matkasimme aurinkoiseen 
Vaasaan.  Wasacup meni meiltä 
hyvin niin pelillisesti kuin muu-

Junnukympin kynäilyt
Tässä sitä taas ollaan, siis uuden futiskauden  kyn-
nyksellä. Tuntuu toisaalta hieman oudolta miet-
tiä edelliseen ja kertoa tulevaan kauteen liittyvis-
tä asioista, kun oma jälkikasvu ei nyt tällä kertaa 
syksyllä laittanutkaan pelikamppeita  talvehtimaan 
varastoon vaan Adidakset  ovat saaneet paikkansa 
monojen vierestä  kenkätelineeltä.

tenkin, kerrassaan hieno reissu. 
Itse peleistä joukkueiden osiois-
sa  varmaankin lisää.  Mielestä-
ni ihan huippua oli toimintamme 
yhdessä, KiuPa- perheenä. Kun 
joukkue ei pelannut, se mah-
dollisuuksien mukaan suuntasi 
kannustamaan toisia joukkuei-

tamme.  Tuntuu kivalta muistella 
myös sitä, kun me aikuiset iltai-
sin istahdimme kahvikupin ää-
reen ja arvioimme menneen ja 
suunnittelimme seuraavan päi-
vän, ja siihen liittyvät toimet yh-
dessä.  Jokohan taas ensi vuon-
na megareissu?  Tänä vuonna 
turnaukset  työstetään joukku-
eittain.

Olosuhteet olivat viime kaudel-
la kehnot, kun päästadionin pin-
taa oli vaikea kutsua nurmikoksi, 
ja tänä vuonna odotetaan kuu-
meisesti, että restauroitu treeni-
kenttä kasvaa pelikuntoon.  On-
neksi jotain hyvääkin, nimittäin 
komean kulttuuritalomme pi-
haan rakennettu ns. ministadion 
on hieno paikka myös futaajille. 

Siellä on loistava mahdollisuus 
hioa taitoja yksin tai pienellä po-
rukalla.  Aika usein siellä kuule-
ma viime kesänä nähtiin  kiuru-
vetisiä kikkailijoita, joiden myös 
valtakunnantasolla kelpaa pa-
remmuudesta mitellä. 

KiuPa-nimi kilisee piirimme 
alueella varsin duurivoittoista 
sointua, toimimme jämäkästi 
niin kentällä kuin sen ulkopuo-
lellakin. Olen saanut vuosikau-
sia seurata alueemme toimintaa 
niin ruohonjuuri- kuin kabinetti-
tasollakin, ja siksipä uskallan 
näin väittää.  Palloliiton lansee-
raama Jalkapalloa Jokaiselle-
teema  on saanut  meillä uuden 
vivahteen PK-37 kanssa laajen-
tuneen yhteistyön myötä. Meil-

lä on nyt yhdistelmäjoukkueeet 
kahdessa eri ikäluokassa siten, 
että molempiin rakennetaan 
kaksi joukkuetta.  Näin haluam-
me tarjota harrastusväylää niin 
hieman vakavammin lajiin suh-
tautuvalle kuin  enemmän ”hönt-
säilystä” pitävälle. Siis jokaiselle 
on sola, jota edetä,  oman taito – 
ja motivaatiotason mukaan.  Jär-
jestämme lisäksi yhdessä kesä-
kuussa Kuorekkaalla jalkapallo-
koulun pikkujunnuille. Sen reh-
torina toimii Pallokerhon juniori-
päällikkö Marko Pesonen. Eli siis 
eteenpäin mennään, vierivä kivi 
ei sammaloidu.

Valmentajien koulutushaluk-
kuus on ollut parasta vuosiin. 
Olemme käyneet joukolla am-

mentamassa oppia niin koti- 
kuin ulkomaisestakin foorumis-
ta.  Aina niistä vain tuppaa asi-
aa juurtumaan osaksi omaakin 
ohjausfi losofi aa. Vaikka tällä sa-
ralla tilanne onkin hyvä, niin toki 
jokainen asiasta innostunut on 
enemmän kuin tervetullut jouk-
koomme, tekijöitä tarvitaan. Nyt 
kun vielä saataisiin poppoota  
tuomari- ja pelinohjaajatehtä-
viin, niin sittenpä ”kymppi”  olisi 
tyytyväinen. Siinäkin olisi tarjolla 
sitä edellä mainittua teemaa.

Monessakin mielessä mielen-
kiintoinen futiskesä on tulossa, 
tervetuloa mukaan kokemaan 
nahkakuulan viehätys, tarjolla 
siis Jalkapalloa Jokaiselle.

-Vesa Vainio
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www.poppia.fi 

Kasvetaan yhdessä

Turvallisen kasvun paikka

Kausi alkoi huhtikuun lopulla 
harjoituksilla ja sitten toukokuun 
puolenvälin jälkeen oli vuorossa 
ensimmäinen turnaus joka sat-
tui kotikaupunkiin. 

Tämä turnauspäivä kirjautui 
historian kirjoihin positiivisellä 
tavalla, koska heti eka pelistä 
(KMF-j) vastaan tuli tämän jouk-
kueen kautta aikojen eka voitto. 

Kauden aikana tuli ainoastaan 
yksi pelkästään kokemuksen "Hei, paljonkos me voitettiin?" 

F9- tytöt
Kaudella 2009 oli mukana v.2000-2001 syntyneitä 
tyttöjä. Harjoitukset pidettiin kahdesti viikossa yh-
dessä 2001-2002 poikien kanssa. Piirisarjassa tur-
nauksia kertyi 4 kpl (pelejä 8) eri puolille Itä-Suo-
mea. Peli muoto oli 5v5 eli 4 kenttäpelaajaa ja 
maalivahti. 

hakureissu, kun pääsääntöises-
ti tuloksena oli kotiin tuomisina 
voitto tai tasapeli sekä rutkasti 
iloista mieltä ja joukkuehenkeä. 

Kausi kruunattiin syyskuun 
puolivälissä perinteisesti äite-
jä vastaan pelillä, jonka jälkeen 
nautittiin isien lanseeraaman 
puffettin antimista viettäen sa-
malla mukava syysilta hyvien ys-
tävien kera. 

Kausi 2010 on harjoitusten 

osalta aloiteltu saliharjoittelulla 
perjantaisin yhdessä -98 tyttö-
jen kanssa. 

Puheenjohtajan ilmoituksen 
mukaan hiekkavuorot alkavat 
vko.16 josta eteenpäin pidäm-
me harjoitukset kahdesti viikos-
sa ja näillä näkymin hyödynnäm-
me myös ministadionia.. 

Tällä kaudella pelaamme E-10 
eli piirisarjan läpi, joka käsittää 
jälleen 4 turnauspäivää. Sen li-
säksi on tarkoitus käydä aina-
kin yksi lisäturnaus (esim. Siilin-
järvi). 

Peli muoto muuttuu 7v7 ja mu-
kaan tulee paitsiosääntö, joten 
opeteltavaa riittää entisten taito-
jen parantamisten lisäksi. 

Nuoremmille tytöille on tulos-
sa oma joukkue yhdessä poiki-
en kanssa. Tervetuloa sankoin 
joukoin mukaan.
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Kiuruveden

Turnee sujuikin hienosti, sil-
lä molemmat joukkueet selvi-
sivät mitalipeleihin.  Finaalipäi-
vä päättyi kuitenkin harmituk-
seen, kun  98-joukkue poistui 
loppu-  ja 99-poppoo pronssiot-  -Tsemppiä tytöt, tsemppiä!

98-tytöt
Joukkue pelasi ja pelaa edelleen 98-sarjaa, vaikka 
osa tytöistä onkin vuotta nuorempaa ikäluokkaa. Vii-
me kaudella pelihommien kohokohta oli varmasti 
Vaasan reissu. Siellä tytöt esiintyivät kahdella jouk-
kueella, niin 98- kuin 99-jengikin sai pelaaja-apuja 
naapurikaupungista.

telusta hävinneenä. Kaikkiaan 
kuitenkin hieno turnaus ja mie-
leenpainuva kokemus varmasti 
niin tytöille kuin huoltojoukoille-
kin.  Toki piirisarjaakin pelattiin 
tomerasti, välillä voitettiin ja vä-

lillä otettiin takkiin, niinhän se 
useimmiten menee.

Tälle kaudelle joukkueen val-
mennus menee toisaalta uusin 
puihin, ja toisaalta palaa enti-
seen. Nimittäin  Jarit (Rautiala 
ja  Niskanen) ottavat neidit ko-
meentoonsa, joista jälkimmäi-
nen on jo aiemminkin  koutsan-
nut tätä ryhmää. Mielenkiintois-
ta, ja kun vielä junnukymppi on 
vetänyt talven salitreenit, niin on 
siinä keitosta kerrakseen.    
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Herätkääpä tytöt nyt rohkeas-
ti kokeilemaan jalkapalloa. Se 
on hyvä harrastus, saat uu-
sia kavereita,hyvää liikuntaa, 
tsempata peleissä ja hauskaa 
on varmasti.

Kaikki uudet pelaajat rohkeas-
ti mukaan. Yhteystiedot löydät 
tästä lehdestä.

95-97- tytöt
Viime kaudella oli pal-
jon pelejä piirisarjassa 
ja päälle pari turnaus-
takin.Joukkue meni ke-
hityksessä eteenpäin ja 
tästä taas on hyvä jat-
kaa uuteen kesään. Kii-
tos kaikille tytöille viime 
kaudesta.

Vaasa-cup KiuPa-GIF(Ruotsi) 1-1

Kiuruveden
palvelupiste
palvelee tiistaisin ja torstaisin 
klo 10-17 Toritalo
(entinen Karkkiparkki)
Puh. 040 447 8086
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F9-pojat

Joukkue harjoittelee kaksi ker-
taa viikossa tiistaisin ja torstai-
sin klo: 18.00. Harjoitukset pide-

F9-poikien joukkue on ol-
lut koossa kaksi vuotta, 
osa pelaajista tuli mu-
kaan viime kesänä. Täl-
lä hetkellä joukkueessa 
on 15 poikaa, jotka ovat 
syntyneet vuosina 2001 
ja 2002. 

Joukkue Suonenjoen turnauksessa kesällä 2009

Kentällä oli pelien aikana 6 kent-
täpelaajaa ja mokke, eli 7 isän-
tää. Lähes joka turnaukseen tuli 
jollekin pojista este ja pääsään-
töisesti oltiin matkassa 9-10:
llä pelaajalla, joten tiukkaa te-
ki. Kaksi peliä pelattiin turnauk-
sessaan ja varsinkin kuumim-
paan kesäaikaan (Lapinlahdel-
lakin +30 astetta) oli vain kaksi 
vaihtopelaajaa, joten kaikki pe-
limiehet olivat todella väsyneitä 
pelien jälkeen.

Joukkue menestyi kesän koi-
toksissa kohtalaisesti. Vaikka 
useimmiten takkiin tulikin, hävi-
öt olivat usein pieniä ja tulihan 
niitä joitain voittojakin. Monesti 
häviö tuli juuri tuon väsymisen 
takia, kun ei ennee jaksettu. 

Harjoituksia pidettiin kahdes-
ti viikossa ja heinäkuussa ei oi-
nastettu kahteen viikkoon ke-
sälomien takia. Harkat alkoivat 

00-pojat
KiuPan 00-pojat pela-
sivat 2009 kaudella 6 
piirin turnausta ja yh-
den kutsuturnauksen. 
Joukkueessa oli rekiste-
röityjä pelaajia 11 kpl, 
valtaosan ollessa 00-
syntyneitä ja osa 01-syn-
tyneitä. 

huhtikuun lopulla hiekkakentäl-
lä jatkuen sairaalan nurtsilla ai-
na syyskuulle asti.

Tulevaa kesää ajatellen pelaa-
jista on kova pula. Kaikkia kyn-
nelle kykeneviä kehotankin tu-
lemaan edes kokeilemaan, mil-
tä kuningaslajin harrastaminen 
tuntuisi. Et varmasti häviä sii-
nä mitään, päinvastoin saat hy-
viä kavereita ja hienon harras-
tuksen. Tulevana kesänä harjoi-
tuksissa painotetaan enemmän 
taidon osaamista, joten uutena 
pelaajana sinunkin on helpompi 
tulla mukaan! Kustannuskysy-
mys se ei voi olla, koska Kiuru-

vedellä jaliksen harrastaminen 
on edullista alhaisten pelikausi-
maksujen vuoksi ja varusteet ei-
vät jalkapallossa ole kalliita. Va-
rustepuolella luulisin olevan tar-
jontaa myös käytetyistä varus-
teista ja ehkäpä niistä järjeste-
tään kirpparikin.

Kaikille joukkueen pelaaji-
en vanhemmille iso kiitos men-
neestä kesästä ja toivottavas-
ti olette entistä isommalla tar-
molla tulevan kesän kirmauk-
sissa mukana. Jotka eivät vielä 
ole toiminnassa mukana olleet, 
toivotan teidätkin tervetulleek-
si joukkoon jaloon. Heti kauden 

Koko komppania paikalla. Vasemmalta Roope, Riku, Anton, Vili, Tero, Ville, Hiski, Arttu, Tomi, Tuomas 
ja edessä Kassu. Takana näkkyy joku turisti.

alettua tulemme pitämään peli-
sääntöpalaverin ja vanhempien 
tilaisuuden, missä sovitaan ke-
sän riennoista ja uusia tuulia on 
tulossa varainhankintaan. Tu-
lemme valitsemaan joukkueelle 
joukkueenjohtajan, talkoovas-
taavan ja muita juoksevia asioi-
ta varten henkilöt vanhempien 
keskuudesta.

Koutseina tulevat toimimaan 
samat pällikät, eli Pete ja Mar-
ko.

Terveisin KiuPa E-00 pojat, 
Kainu Pete

tään yhdessä E10-tyttöjoukku-
een kanssa. Paikalla harjoituk-
sissa on kaksi valmentajaa.

Osa vanhemmista osallistuu 
lasten ohjaamiseen harjoituk-
sissa yhteistyössä valmentaji-
en kanssa. Joukkueeseen toivo-
taan lisää pelaajia, lisäksi kaik-
ki vanhemmat ovat tervetulleita 
mukaan toimintaan.

Tuomo Joro 040-749 4114

Torikatu 5, 74700 Kiuruvesi
050 583 7536(017) 822 550

www.aanirauta.net
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Asematie 10, puh. 770 6600
Palvelemme ma-pe 8-21, 8-18, (su 12-21)

Kaikki mitä tarvitset

TAVALLISTA PAREMPI
RUOKAKAUPPA

Viime vuosi siis pelattiin kah-
den joukkueen voimin poikittai-
sella kentällä 6 kenttäpelaajal-
la ja nyt siirrymme siis ns. lyhen-
netylle kentälle ja pelaajamää-
rä lisääntyy kahdeksaan + maa-
livahti. Joukkueena pelaaminen 
korostuu tänä vuonna erityisesti 
unohtamatta tietenkään henki-
lökohtaisen taidon jatkuvaa pa-
rantamista.

Tulevana kesänä muutosta ru-
tiineihin tulee sen verran että 
sarjaan on ilmoitettu vain yksi 

D12 – junnut 
uusiin haasteisiin
Vuoden 2009  E-11 (-98-99 pojat) porukka siirtyy täl-
le kesälle siis hieman suuremmalle kentälle. Neliöi-
tä ja siten pelitilaa tulee siis lisää ja se tuo pelillises-
ti tietysti lisähaastetta joukkueen kehittymiselle. 

joukkue ja pelit ovat yksittäisiä 
pelejä pitkin ja poikin kaunista 
Itä-Suomen piiriä. 

Viime kesän aikana peleis-
sä tuli voittoja ja tappioita, niin 
kuin pelihommissa tuppaa käy-
mään. Voitot olivat makeita, 
mutta myös tappiot kuuluvat pe-
liin ja niistäkin voi aina oppia jo-
tain. Yksi vanhoista totuuksis-
ta on että ensin pitää oppia hä-
viämään niin vasta sitten osaa 
nauttia voitosta. 

Viime kesän riennoista jäi pääl-

limmäisenä mieleen kauden vii-
meinen turnaus jossa kauden 
toiseksi viimeisessä pelissä pe-
laajat osoittivat hatunnoston ar-
voista joukkueen yhteishenkeä. 
Jokaiselle annettiin mahdolli-
suus onnistua maalinteossa 
monta kertaa oman itsekkään 
ratkaisun sijaan. Tässä pelis-
sä sai useampi pelaaja sen en-
simmäisen maalinsa merkkau-
tettua aikakirjoihin. Mainitsemi-
sen arvoinen asia on se että jo-
kainen kenttäpelaaja teki pelis-
sä maalin – vain maalivahdilta 
se jäi uupumaan kun ei saatu 
rankkaria….

Tämän viimeisen turnauksen 
aikana myös näkyi selvästi se 
että monet pelaajat lukevat pe-
liä huomattavasti paremmin eli 
on jo jonkinlainen ajatus mitä ta-
pahtuu seuraavaksi kentällä ja 
minne pallo liikkuu ja minne mi-
nä menen että olen pelattavis-
sa. Tästä kehityksestä on seu-
rauksena pitkiä useamman syö-
tön peräkkäisiä ketjuja joita on 
mukava katsoa niin valmentajan 
kuin yleisönkin silmin.

Wasa Footboll Cup 
– kesän kohokohta
Toki kesän ehdoton kohokohta 
oli sitten Wasa Cup- jalkapallo-
turnaus.
Käytiin siis Vaasassa haistele-
massa turnausilmapiiriä ja pe-
laamassa muitakin joukkuei-
ta vastaan kuin tutut piirisarjan 

vastustajat. Itse turnaus meni 
pojilta tosi hyvin. Varsinaisella 
peliajalla taivuttiin vain yhdes-
sä ottelussa VPS Ajaxia vastaan 
3-2. 0-0 tasureita pelattiin 2 ja 
voittoja tuli 4. Ainoa jossiteltava 
jäi tuohon toiseen tasuriin jos-
sa pelattiin paikasta 8 parhaan 
joukkoon pääsystä. Vastassa oli 
Vaasalainen FC Kiisto. Itse peliä 
hallittiin lähes täysin mutta maa-
liin palloa ei saatu millään ilveel-
lä varsinaisella peliajalla hurjas-
ta yrityksestä huolimatta. Rank-
kikisassa hävittiin sitten ylem-

män jatkosarjan paikka niukim-
malla mahdollisella tavalla. Pe-
lillisesti paikkamme olisi ollut 8 
sakissa mutta kun ei niin ei.

Jatkopelit alemmassa kaavi-
ossa sujuivat jälleen voittojen 
merkeissä ja sijoitukseksi tuli 
sen kaavion paras mahdollinen 
eli 9 sija.

Wasa-Cup reissuun mahtui hel-
lettä, Tropiclandiaa, paitaostok-
sia torilla ja muuta mukavaa. Li-
säksi peleissä koettiin onnistu-
misen riemua joka näkyi kaik-
kien kasvoilta. Varmasti reissu 

kasvatti myös joukkueen sisäis-
tä yhteishenkeä. Toiseen tunnes-
kaalan äärilaitaan mahtui epä-
onnistuneita rankkareita, tappi-
on tuomaa kirpaisua, mutta äitiä 
ei ollut missään vaiheessa ikävä 
(ei ainakaan tunnusteta).  Hieno 
reissu kaikin puolin!

Tässä viimekesäiset muistelot 
ja saapa nähdä mitä tämä uu-
si kesä tuo tullessaan! Treenit 
aloitetaan samanlaisella innol-
la kuin mitä viimekesänä näh-
tiin peleissä ja treeneissä.

T- Valmennusosasto
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Asematie 9, 74700 Kiuruvesi
puh. 050 3730 173

VAATEKAUPPAVAATEKAUPPA

Palvelemme:
ma-to 9-17,30, pe 9-18, la 9-14
Asematie 9, 74700 Kiuruvesi

puh. (017) 753 002

Pelikautemme sujui ihan koh-
tuullisesti, kimppajengimme 
taisteli 96-sarjassa itsensä ai-
van mitskun tuntumaan, mutta 
yhdellä pykälällä edellisvuoden 
pronssista jäätiin. Huikein as-
kelin kasvoimme kauden aika-
na niin joukkueena kuin yksilöi-
näkin. Pelasimme kaksi tasais-
ta vääntöä mm. piirinmestareita 
vastaan, ja toisaalta muissa tur-
nauksissa mitattiin ihan valta-

97-pojat
Joukkueemme viime kausi tarjosi osalle porukkaa 
huikean määrän pelejä.  Pelasimme nimittäin kah-
ta sarjaa, normaalia piirisarjaamme ja myös ns. Kiu-
Pa/PK-37- joukkueella  vuotta vanhempien sarjaa.  
Ja kun vielä turnattiin omalla jengillä Vaasassa ja 
kimppapoppoolla jokunen muu turnee, niin olihan 
urakka, tosin kaikkiaan mieluinen sellainen. Aivan 
tällainen ei ollut suunnitelmamme, mutta pari ikä-
vää loukkaantumista ja yllättävää lopettamispää-
töstä vei hieman pohjaa hienolta ajatukseltamme. 
Nyt sitten koetetaan uusilla kuvioilla, joista lehden 
sivuilla kerrotaankin.

kunnan ikäluokan kärjen tahtia. 
Omassa sarjassamme peluu-
timme vain osaa ”terävimmis-
tä  syömähampaistamme” ker-
rallaan, ja käytimme apunam-
me myös ”Jyrän” jengin poikia ja 
Rikun tyttöjä.  Vain kerran, olo-
suhteiden pakosta tosin, olim-
me likimain parhailla liikkeellä, 
ja silloin KuPS/Pohjoinen sai tu-
ta poikien kovuuden, jyräsimme 
heidät Magnumilla luvuin 14-0. 

Emme kuitenkaan selvinneet 
syksyn valiosarjaan, mutta väli-
sarja sujui sitten pääsääntöises-
ti voitokkaasti ja sijoituimme sii-
nä toiseksi.  

Vaasaan lähdimme puolus-
tamaan parin vuoden takaista 
mestaruutta, joskin nöyrin mie-
lin.  Pelit sujuivat hyvin, poislu-
kien RoPS-pelin toisen jakson 
kömmähdykset. Siitä tappiosta 
johtuen kaavio muodostui kom-
pastuskiveksemme jo tässä vai-
heessa. Saimme nimittäin pudo-
tuspeleissä vastaan moskovalai-
sen urheilukoulu Zorkiin, joka oli 
turnauksessa aivan omaa luok-
kaansa.  ”Talvisodan hengessä” 
hurjasti taistellut joukkueem-
me taipui 1-2 numeroin. Totuu-
den nimissä olimme kyllä aika 
selvästi huonoimpia. Sen verran 
itänaapurin jengi kuitenkin sai 
vastusta, että seuraavana aa-
muna kesken aamiaisen heidän 
koutsi kävi tervehtimässä ihan 
kädenpuristuksin ja halauksin.  
Lopuissa peleissä edettiin voit-
toisasti kaataen mm. Kokkola 
Cupissa menestynyt  Ylivieskan 

Pallo näytöstyyliin.  Sijoituimme 
turnauksessa lopulta yhdeksän-
neksi. 

Olemme treenailleet 96-poiki-
en kanssa yhdessä. Salivuorolla 
on käynyt vajaat kymmenen ka-
veria, osa treenannut PK:n mu-
kana ja loput  astuvat remmiin 

7-poppoo Zorkii-pelissä

nyt lätkäkauden loppuessa. 
Tästä alkaa tiukka valmistautu-
minen sarjaan, joka pyörähtää-
kin käyntiin jo vajaan kuukau-
den kuluttua.  Ja treeneissä tah-
ti jatkuu tiukkana, ja kerratkin li-
sääntyvät viime vuoteen yhdellä 
eli kolmet joukkuetreenit viikos-

sa vedetään  ja  extrat  innokkail-
le ministadikalla.  Ai niin, ja kun 
kimpassa ollaan, välillä treena-
taan Iidenissäkin.

KUKKAKAUPPA / PUHELINPISTE

LAULUMAA
Asematie 9 74700 Kiuruvesi

PUH. (017) 752 466
FAX (017) 752 455
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Ja KiuPahan ei tunnetusti pal-
jon tyri. Perussarjan voiton Kiu-
Pa nappasi vakuuttavasti pelaa-
malla ainoastaan SaPan kanssa 
0-0 tasurin.  Muut ottelut päät-
tyivät KiuPan voittoon ja kauden 
välietappi oli saavutettu, syksyl-
lä pelattaisiin valiosarjaa.

Valiosarja saikin lentävän läh-
dön, kun heti alkuun pyöräy-
tettiin Yllätys kotona peräti 7-
0.  Sarjan puolivälissä oltiin vie-
lä tiukasti mitalivauhdissa kak-

Rakennusliike ESA LUTTINEN
Niemistenkatu 39, 74700 Kiuruvesi

gsm 0400 272 163
sähköposti: esa.luttinen@rakennusliike.inet.fi

Rivitalo ym. asuntotuotantoa - urakalla - laskutyönä

96 pojat
Viime kauteen KiuPan 1996 syntyneiden poikien 
D13-joukkue lähti aiemman kauden menestyksen 
mukaisesti kevään perussarjasta.  Ainoastaan pe-
russarjan voittajalle oli luvassa paikka syyskierrok-
sille valiosarjaan.  Kuuden joukkueen lohkossa, jos-
sa pelataan yksinkertainen sarja, ei voittajan kärsi 
paljon tyriä.

si voittoa ja yksi tasuri lakkaris-
sa.  Mutta sarjaohjelman laatija 
oli säästänyt kauden kovimmat 
pelit sarjan loppuun. Viimeisis-
tä peleistä ei sitten tullutkaan 
merkintöjä kuin tappiosarakkee-
seen, ja lopullisessa sarjataulu-
kossa KiuPa löytyi sijalta viisi.

Kesällä käytiin toisen kerran 
joukkueen monivuotisessa his-
toriassa turnaamassa Wasacu-
pissa.  turnaus sujui jotakuin-
kin samoilla kuvilla kuin piiri-

sarjakin.  Turnaus lähti käyntiin 
loistavasti, alkusarjassa voitim-
me kaikki pelimme ja vain yksi 
maali lirvahti omiin.  Tuskainen 
puolivälierä selvitettiin niukas-
ti 2-1.  Välierässä tuli sitten nut-
tuun FC Komulta ja pronssipelis-
sä 2-0 Pohulta.  

Mutta kaiken kaikkiaan pe-
lattiin hieno kausi, ja tulos ylit-
ti kyllä ainaskin koutsin odotuk-
set.  Pelaajia joukkueeseen kuu-
lui 15, mutta onneksi pahoilta 
loukkaantumisilta vältyttiin ja in-
toa kavereilla riitti.  Hieman po-
rukan vähyys varmasti vaikutti 
Vaasan menestykseen, jossa ol-
tiin 14 pelaajan voimin.  

Kauden päätöstilaisuudessa 
pyttykerho muisti D 13 pelaa-
jia seuraavin palkinnoin: Saver 
Sauli Tenhunen, Ratkaisija Riku 
Vartiainen, Kehittyjä Joni Kum-
pulainen ja Herrasmiespelaaja 
Aku Sinokki.

Local energy solutions

0440 278 2380440 278 238

HINAUS J. KÄMÄRÄINENHINAUS J. KÄMÄRÄINEN

KiuPa - POHU Vaasassa 2009.
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Kiupalaisia on osallistunut vii-
me vuosin junnujen taitokisoihin 
varsin harvalukuinen, mutta si-
täkin tasokkaampi ryhmä.  Vuo-
den 2009 aluekarsinnoista SM-

kilpailuihin tiensä selvitti viides-
tä KiuPa-pelaajasta kolme: Em-
ma Niskanen E10-tytöissä sekä 
Ilmari Niskanen ja Perttu Vainio 
D12-pojissa.

Kokkolassa marraskuussa käy-
dyistä SM-kilpailuista oli kotiin 
tuomisina kaksi mitalia.  Em-
ma voitti oman sarjansa ja Ilma-
ri nappasi hopeaa. Perttu oli ki-

san aikaan harmittavasti ihan oi-
keesti kippeenä, ja kilpailu jäi hä-
nen osaltaan väliin. 

Ilmarilla on aiemmilta vuosilta 
nimissään SE-tulokset E-10 ja E-
11 poikien ponnauttelussa se-
kä E-11 poikien kuljetus-lauka-
uksessa.  Emma pisti kuitenkin 
isoveljeään paremmaksi, tyttö te-
kaisi yhdessä kilpailussa SE-tu-

lokset kaikkiin lajeihin!  Kun vie-
lä puskustakin napsahti maksi-
mipisteet -13, kirjataan E-10 tyt-
töjen taitokilpailun ennätyspis-
teet luvuin 67,8.

Ja jos joku haluaa yrittää koti-
oloissa, niin voisi aloittaa vaik-
kapa ponnauttelusta seuraa-
vin säännöin.  10m x 10m alu-
eella ajanotolla sarjana seuraa-

vasti: Aloitetaan rullaamalla pal-
lo maasta jalalle, ponnautellaan 
vuorojaloin neljä kertaa ja nos-
tetaan pallo reidelle, vuororei-
sin neljä kertaa ja pallo takaisin 
jalalle joilla neljä ponnautusta, 
taas reidelle ja vuororeisin neljä 
ponnautusta.  Ja koko hoito 4,1 
sekuntiin.  Ei kun telkkaria si-
vumpaan ja treenaamaan. 

Taito SM 2009
Emma pisti SE:t uusiksi

Turnaus pelataan nyt toista ker-
taa uusitulla kentällä.  Vuonna 
2009 ensimmäistä kertaa mit-
tavan uudistuksen jälkeen käy-
tössä ollut kenttä oli vielä hiukan 

Karhu kaatuu 
Lahnasilla
Heinäkuussa Kiuruveden valtaavat massatapahtu-
mat.  Ensin vietetään herättäjäjuhlia, seuraavalla 
viikolla mennään Iskelmäniittyjen tahtiin ja viikon-
lopun huilin jälkeen lauantaina 31.7. rävähtää Lah-
nasten Karhu Areenalla perinteisen jalkapallon puu-
laakiturnauksen muodossa.

pehmeä, ja rankkasateen yllättä-
essä turnausmestaruus joudut-
tiin ratkaisemaan rangaistuspot-
kukilpailulla.  Kahdeksan jouk-
kueen kovatasoisesta joukosta 

voittajaksi nousi Tšernobylin Dy-
namo Heinäkylästä.  

Nyt kentän nurmipinta on saa-
nut vahventua vuoden lisää ja 
turnausisäntä Rice Juntunen us-
kookin tulemassa olevan kaikki-
en aikojen turnauksen.  Tämän-
vuotinen turnee onkin nimet-
ty legendaarisen saunamajurin 
mukaan Masa 50-v. juhlaturna-
ukseksi.  Harmi vaan, ettei juh-
lakalu itse pääse paikalle.

Turnaus pelataan tutuilla sään-
nöillä 1+6 henkisin joukkuein, 
joista ainakin yhden on oltava 
naispelaaja.  Edellisessä turna-
uksessa nähtiin tosin pelkäs-
tään naisista koostunut jouk-

kue, kun Lappalaisen Lilli mars-
sitti oman organisaationsa ken-
tälle.  Kilpailullinen menestys oli 
varsin vaatimaton, mutta haus-
kaa näytti piisaavan siitäkin 
edestä.

Muutamina vuosina on osal-
listujien joukossa nähty myös 
KiuPa-koutsien tiimi, saas näh-
dä saataisiinko taas porukka 
kasaan.  Juntunen toivottaakin 
kaikki puulaakifutiksen ystä-
vät nauttimaan ainutlaatuises-
ta tunnelmasta Lahnasten Mä-
kipirtin maastoon.

KIURUVEDEN
SAIRAANKULJETUS
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Pe 16.4. VALTAKUNNALLISET  
              MAITOPOIKAKILPAILUT

Pe 30.4. VAPUN VASTAANOTTAJAISET
              04-SAAKKA
              AVEC ORK TAHDISSA

La 1.5.   VAPPU ILLAN  RIEHAT
              AVEC BAND

A la Carte ANNOKSIA  PIZZAA PASTAA 
HAMPURILAISANNOKSIA JÄÄTELÖÄ KAHVIA

TERVETULOA VIIHTYMÄÄN!

La 24.4. KARI KURONEN & RUIKONPERÄN POJAT
               - iskelmää 60-luvulta tähän päivään
               - tunti JAAKKO TEPON PARHAITA

KEVÄÄN OHJELMAA

Asematie 9, 74700 Kiuruvesi, puh. (017) 760 4600

www.hotellipeltohovi.com

TARJOLLA HYVÄÄ  ja MAUKASTA 
LOUNASRUOKAA SEISOVASTA PÖYDÄSTÄ

arkisin alkaen klo 10.30
SEKÄ

Sis. T-3c + GPS, mittaa matkan ja nopeuden. Liikuitpa sitten jalan, pyörällä, suksilla tai 
rullaluistimilla, tämä paketti tarjoaa kattavat syketoiminnot, matkan ja nopeuden mit-
tauksen lajista riippumatta.

Näe hyvin kaikissa tilanteissa, 
varaa aika perusteelliseen näöntarkastukseen meiltä!

Soita (017) 752 277 tai tule käymään!

ÄLÄ URHEILE 
NÄÖLLÄSI

LENKKEILE 
OPTIKOLLESI!

Nyt sykettä liikkumiseen, 
meiltä Suunto sykemittarit alk.
T-1 malli 69 
T-3c Multisport tarjous!
(ovh. 249 )
kuvassa
Sis. T-3c + GPS, mittaa matkan ja nopeuden. Liikuitpa sitten jalan, pyörällä, suksilla tai 
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