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Julkaisija: Kiuruveden palloilijat ry

ON TAAS KESÄRENKAIDEN AIKA!
Meiltä kesärenkaat ja erikoisvanteet kesäteille.

MICHELIN 
ENERGY SAVER

BFG g-FORCE 
PROFILER

TIGAR 
SIGURA

MICHELIN 
PRIMACY 3

- pienempi polttoaineen 
  kulutus
- enemmän ajokilometrejä

- erinomainen pito
- ylivoimaiset ajo-
  ominaisuudet

- edullinen 
  vaihtoehto 
  kesäteille

- kolminkertaista turvallisuutta:
   * jarrutus kuivalla tiellä
   * jarrutus märällä tiellä
   * kaarrepito märällä tiellä

MOMO BLACK KNIGHT (15”)

90€ 
/kpl

100€ 
/kpl

UUTUUS!

Euromaster-partner Kiuruvedellä: 
M Huuskonen Ky, Niemistenkatu 16, puh. 017 752 310

Aidosti lähellä ihmistä

Suomen 
uskollisimmat asiakkaat

Asiakkuusmarkkinointiliitto & 
Avaus Consulting Oy

Asiakkuusindeksi 2011 -tutkimus

Suomen 
tyytyväisimmät asiakkaat 

EPSI Ratingin asiakas-
tyytyväisyystutkimus 2011

Suomen 
parasta asiakaspalvelua 

Taloustutkimus Oy / Kansallinen 
asiakaspalvelupalautetutkimus
 2001–2007 ja 2009–2011

Osuuspankki Poppia

Suomen parasta 
pankkipalvelua 
myös Sinulle? 

Tervetuloa!

KIURUVESI Niemistenkatu 4 / p. 020 791 1200
Alapitkä - Iisalmi - Jyväskylä - Kiuruvesi - Lapinlahti - Muhos - Oulu - Vieremä

www.poppia.fi 
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Hiekkakentän harjoitusvuorot 2012

klo

16.30

18.00

19.30

Maanantai

P96-97/Miehet

P00/P03/T02

Helmet/T95-97

Tiistai

T98

P04/T04

T00-01/P01-02
Juniorien hiekkakenttäharjoitukset alkavat vko 16 (16.4.2012)

Keskiviikko

P98-97

P00/P03/T02

Miehet

Torstai

T98

T00-01/P01-02

Helmet/T95/97

Perjantai

P98-97

P04/T04

Miehet

Kiitämme ilmoittajiamme!
Tehdään yhteistyötä jatkossakin!

Julkaisija: Kiuruveden Palloilijat ry
Vastaava toimittaja: Pekka Kattainen
Sivunvalmistus: Mainostuuli, Pyhäjärvi
Painopaikka: Kisapaino Oy, Kiuruvesi 2012

KIUPALAINEN

Muovia, muovia
Niinhän se osoittautui emeritan takkikin jäljitelmäksi, vaikka eräs kahvilayrit-
täjä sitä aidoksi nahkarotsiksi luulikin.  Usein keinotekoinen on siis lähes yhtä 
hyvää, ellei jopa parempaa kuin alkuperäinen.  Tällaisen monimutkaisen aja-
tuspunonnan seurauksena päästään allekirjoittaneen pääkirjoitushistorian kes-
tosuosikkiin, keinonurmeen.
Toivotaan, ettei tämä nyt mene aivan jankkaamiseksi vaikka jo kolmatta ker-
taa mainitusta aiheesta kirjailen.  Aihe on kyllä sen arvoinen.  Kuorevirran 
hiekkakentän päälle rakennettavan keinonurmialustan eteen on nyt tehty pai-
kallisella tasolla kaikki, mikä tehtävissä on.  Kuten jo vuosi sitten ounastelin, 
kiuruvetiset päättäjät ymmärsivät nykyaikaisten olosuhteiden merkityksen, 
ja sisällyttivät kaupungin vuoden 2012 talousarvioon määrärahan hankkeel-
le.  KIuPakin halusi kantaa oman kortensa kekoon rahoittaen hanketta varsin 
merkittävällä osuudella.
Tätä kirjoitettaessa on tilanne sellainen, että enää odotellaan päätöstä valtion-
osuudesta.  Kun myönteinen päätös toukokuussa saadaan, päästään raken-
nustöihin jo loppukesästä.  Vaikka mikään ei ole varmaa ennen kuin kuokka 
heiluu, haluan jo tässä vaiheessa kiittää kaupungin luottamus- ja virkamiehiä 
hyvästä yhteistyöstä tämän meille tärkeän uudistuksen eteenpäin viennissä.
Meidän seuratoimijoiden on kuitenkin muistettava, etteivät hienoimmatkaan 
puitteet ole mitään ilman toimivaa sisältöä.  Mitä olisi esimerkiksi upea kult-
tuuritalo ilman teatteria, konsertteja tai elokuvia?  Joukkueisiin tarvitaan val-
mentajia, apuvalmentajia, huoltajia, joukkueenjohtajia.  Monenlaisille toimi-
joille on siis kysyntää.  Pari perusedellytystä näiltä toimijoilta vaaditaan: intoa 
ja kellon tuntemusta.  Aikaa toiminta tietysti vie, mutta kun löytyy innostusta, 
löytyy kyllä aikaakin.  Toivottavasti yhä useammat vanhemmat lähtevät roh-
keasti mukaan, voin taata että se kannattaa.
Viime vuosina on KiuPa-lähtöisiä pelaajia putkahdellut säännöllisin välein 
Veikkausliigaan ja Suomen maajoukkueeseen.  Kevättalvella saatiin jälleen 
uusi maajoukkuepelaaja KiuPan kasvateista kun Ilmari Niskanen pelasi en-
simmäiset ottelunsa U15 maajoukkueessa.  Ilmarin esimerkki osoittaa hyvin 
sen, että pieneltäkin paikkakunnalta ja seurasta on vielä nykyään mahdollis-
ta nousta ainakin valtakunnan huipulle.  Työtä siihen tosin vaaditaan, ja ripa-
us lahjakkuutta.  
Vilkas jaliskesä on jälleen luvassa.  EM kisojen tuijottelun lisäksi huikeita suo-
rituksia voi käydä ihailemassa kotoisella Kuorevirralla.  Kotipelien ajat voi tar-
kistaa kätevästi seuran uudistuneilta nettisivuilta.
Loppuun vielä nöyrä kiitos tämän lehden ilmoittajille.  Pitkälti teidän ansios-
tanne jalkapalloharrastus on pystytty pitämään varsin kohtuuhintaisena.  Toi-
von myös lukijoiden muistavan ilmoittajiamme puntaroidessaan aina niin vai-
keiden hankintapäätöstensä kanssa.

Jalkapalloterveisin

Pekka Kattainen
Puheenjohtaja, Kiuruveden Palloilijat ry

Pohjolankatu 1, Iisalmi
Puh. 017 812 500

Palvelemme
 ark. 9-17.30, la 9-13.30

Tervetuloa
palvelevaan

urheilukauppaan

Etuja keskittämisen, 
ei eurojen mukaan. Reilua!  

Mitä enemmän keskität pankki- ja vakuutusasioita meille, sitä reilummin etuja saat. 
Kokonaisuus ratkaisee – ei lainojesi, talletustesi tai vakuutusmaksujesi euromäärä. 
 
Tervetuloa Tapiolaan, jonka tehtävä on ajaa asiakkaittensa etua. Meiltä kuulet lisää. 
 
Tervetuloa toimistollemme tai soita puh. 017 752 377. 
Voit myös kysyä lisää sinulle tutulta edustajalta.  

Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy.  

Kiuruvesi: Niemistenkatu 3 

VAATEKAUPPAVAATEKAUPPA

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

puh. (017) 753 002
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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

Kaikki autollesi
samasta paikasta!

Nivankatu 16, puh. 017-827 1300
044-734 4820, 044 734 4822
ma–pe 7.00–17.00, la 8.00–14.00

Palokatu 7, puh. 0500-619674
Hovinpelto 3, Kiuruvesi

p.017-770 7700

0440 278 2380440 278 238

HINAUS J. KÄMÄRÄINENHINAUS J. KÄMÄRÄINEN

Kiuruveden

Oy

Yritysten ja maatilojen tilipalvelua
www.omniyrityspalvelut.fi

Pirjo Manninen   050 5398 991
Maria Mikkonen   040 7700 474
Tarja Siidorov   044 5008 773
Johanna Lappalainen 040 0114 827

Omni 
YRITYSPALVELUT OY

Torikatu 6, Kiuruvesi
Toimistossamme teitä palvelee:
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Tytöt 00-01

 Kausi 2011:Pelaajia tässä 

Pelireissut suuntautuivat 
naapuripitäjää kauem-
maksi turvallisesti linja-
autolla. Hyvän joukkue-
hengen lisäksi saimme 
saaliiksi jokusen voiton 
retkiltämme ja mukavoo 
oli kaikilla joka reissulla.
Piirisarjan lisäksi oli tar-
koitus osallistua Wa-
sa-cuppiin, mutta sinne 
emme saaneet osallistujia 
riittävästi, joten se jäi tällä 
kertaa haaveeksi.
Itse virallinen harjoitus-
kausi päätettiin syysaurin-
gon laskiessa pelaamalla 
perinteisesti äitejä vas-
taan.
Sanni ja Susanna pitivät 

vielä ansiokkaasti harjoi-
tuksia nurmella aina sii-
hen asti, kun mittari pysyi 
lämpimän puolella.
10.12.2011 kävimme pe-
laamassa Siilinjärvellä 
Sipsin järjestämän joulu-
turnauksen, johon osallis-
tui kahdeksan joukkuet-
ta eri puolilta Itä-Suomea. 
Tästä turnauksesta oli tul-
la jymypaukku alkuloh-
kon voiton jälkeen, mutta 
lopulta sijoitus oli neljäs, 
joka sekin on todella hyvä 
saavutus päivän uurastuk-
selle.
Kuluva kausi on potkaistu 
käyntiin harjoitusten osal-
ta jo tammikuun alussa 

eli harjoittelemme maa-
nantaisin liikuntahallil-
la 1,5 tuntia kerrallaan. 
Mukaan on saatu jälleen 
muutama uusi tulokas ja 
entiset pelurit ovat olleet 
aktiivisesti harjoituksissa 
mukana.

Tästä on hyvä lähteä koh-
ti tulevaa piirisarjaa ja iki-
muistoisia pelireissuja mu-
kavassa seurassa.
 
Tervetuloa palloilemaan 
kauteen 2012 !
 
Janne K.

koot 128cm-XXL 

Yhteistyökumppanit: 
Koneistus Vartiainen ky, 
POP Pankki Osuuspankki 
Poppia, Pajarinki, 
Kiuruveden Keilahalli
 

Kiurun KulkuriKiurun Kulkuri
Ruokaa – matkahuolto ja Pitopalvelua

puh 0440 825 900

TILAA MELLIÄ JA
ANNA AGROPESUN

PYYKKIÄ HELLIÄ

Agro
pesu

Suolakivistä raju
noutotarjous Itämaidon

kiuruveden kauppahallilta!

3,90 €/kpl
 Tarjous voimassa

31.5 saakka

METSÄSTYSSEURAT
HUOMIO!

MELLIEN OSTAJALLE

PESUAINEET

KAUPAN PÄÄLLE!

Puh. 010 3817 003

Osta Bridgestone-  
renkaat ja voita matka 

kahdelle Söldeniin 
alppihiihdon MC:n

     avaukseen sekä Halti-  
         hiihtopuvut!turvallisetrenkaat.�

Valitse tulevan kesän teille menoosi sopivat, 
turvalliset Bridgestone-renkaat: urheilullinen 
uutuus Potenza Adrenalin RE002 tai mukava ja 
kestävä Turanza T001. 

UUTUUDET

Bridgestone on Suomen  
alppimaajoukkueen  
virallinen rengas.

Savon RENGAS & tarvikepalvelu
KIURUVESI, Teollisuustie 4,  
p.017-816 655, 050 414 2880 Avoinna ark 8-17

Maaseläntie 38, 74700 KIURUVESI
Matti 0400-172 157,
Hannu 0400-340 404

KAIVINKONE- JA
TRAKTORITYÖT,

SORATOIMITUKSET

Sahatie 3, KIURUVESI
p. 0400 188 583 Lauri, 040 4188 520 Höyläämö
ma-pe 7-17 (19), la 8-14 (16) • www.kiurunhoyla.fi

Monipuolinen, palveleva
höylääMö 
ylä-Savon sydämessä

komppaniassa oli keväällä 
reilu parikymmentä, jois-

ta 15 lunasti pelipassin ja 
oli mukana pelimatkoil-
la. Harjoituksissa muka-
na kävi 15-20 peluria kah-
desti viikossa.
Pelaajamäärä oli kasvus-
sa tässäkin joukkueessa, 
joka on todella hyvä suun-
ta ajatellen tätä kautta, 
jolloin siirrymme lyhen-
netylle kentälle 9v9 peli-
muotoon.
Merkittävä vahvistus val-
mennuspuolelle saatiin 
kesäkuun alussa Sannin ja 
Susannan tullessa mukaan 
toimintaan,
Kaudella 2011 pelat-
tiin läpi piirisarja, jos-
sa oli viisi turnauspäivää. 

Suosithan ilmoittajiamme

www.kiupa.sporttisaitti.com

00-01 tyttäret kaudelta 2011
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98-99-tytöt
Viime kauden jouk-
kue koostui -98-99 syn-
tyneistä tytöistä. Ty-
töt siirtyivät pelaamaan 
ensimmäistä kauttaan 
isolle kentälle, sarjana 
97-syntyneiden tyttöjen 
piirisarja. Vanhempien 
sarjassa vastustajat oli-
vat usein päätä pidem-
piä ja peli kovempaa. 
Kuitenkin tytöt pelasi-
vat kaikki pelit hyvällä 
asenteella ja kaikki te-
kivät parhaansa. Har-

joituksia pidettiin kaksi 
kertaa viikossa joissa ko-
hotimme kuntoa ja opet-
telimme isolla kentällä pe-
laamista. Pelaajarinkiin 
tuli myös kauden aikana 
muutama uusi tyttö, jotka 
otettiin joukkueessa hyvin 
vastaan.
Kausi oli kaiken kaikkiaan 
onnistunut. Tytöt kehittyi-
vät pelaajina, ja pelikoke-
mus karttui. Merkittävää 
työtä tekivät myös tausta-
joukot, joille kuuluukin iso 

kiitos menneestä kaudesta. 
Uuteen kauteen tytöt ovat 
valmistautuneet menneel-
tä kaudelta tutun valmen-
tajansa, Janne Peltolan 
ohjauksessa.  Talvikaudel-
la liikuntahallin lattialle 
on vuodatetut monet hiki-
pisarat auttavat varmaan 
jaksamaan tulevan suven 
koitoksissa.
                  

Nivavankatu 3 (citykäytävä)
p.040-4133 706

Kiuruveden Kehystyspalvelu

HUTTULAN
TAKSI OY

Bussi 1+8

Puh. 040-703 9954

TE ROI TUS PAL VE LUA
• 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
P. Vartiainen Ky

 
 
 
 

INSINÖÖRITOIMISTO 

SAVOLAINEN OY 
 

Suunnittelu, rakennuttajatehtävät ja 
työnvalvonta 

Papinkatu 30,74120 Iisalmi 
 

Kopiointipalvelut 
Ilvolankatu 36, 74120 Iisalmi 

 
Kuopion toimipiste 

Volttikatu 7, 70700 Kuopio 
 
 

ww w. i ns t s to -savo l a i nen . f i  
 

Suunnittelua vuodesta 1960 
 



Marjahaka

www.stemma.�

www.kiupa.sporttisaitti.com

98-99 tytöt ja valmentajat kesällä 2011
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96-97 Pojat
KiuPan vanhimmat poi-
kajuniorit ovat 1996-97 
syntyneet pelurit, jotka pe-
laavat kaudella 2012 B-
poikien alueellista kolmos-
ta.  Pelkistä kiupalaisista 
joukkue ei kuitenkaan 
muodostu, vaan muka-
na on myös PK-37:n li-
senssillä pelaavia poikia.  
Kyseessä on siis yhteis-
joukkue, jonka virallinen 
sarjanimi on PK-37/Kiu-
Pa yj.
KiuPan ysikutoset ja  –
seiskat ovat jo vuosia har-
joitelleet yhdessä, mutta 
vasta nyt nämä ikäluokat 
pelaavat samassa joukku-

eessa.  B-poikien ikäluok-
ka on lievä ylisarja, koska 
B-junioreissa saavat pelata 
1995 syntyneet.  Sarja on 
kuitenkin käytännössä ai-
noa, joka piirillä on tämän 
ikäisille pojille tarjolla.
1996 pojat pelasivat jo 
edelliskaudella samaa sar-
jaa yhteisjoukkueella PK-
37:n kanssa.  Alkukauden 
vaikeuksista toivuttuaan 
joukkue pääsi sarjan lop-
pua kohden varsin muka-
vaan vireeseen sijoittuen 
sarjassa lopulta kolman-
neksi.  Kaudella 2012 kol-
monen on jaettu lohkoihin 
siten, etteivät pelimatkat 

veny aivan yhtä pitkik-
si kuin vuonna 2011.  Ke-
vätkierroksen kaukaisim-
mat vastustajat tulevat 
akselilta Pieksämäki/Suo-
lahti.
Joukkue harjoittelee kol-
me kertaa viikossa, jois-
ta kerran vedetään yhteis-
harjoitus KiuPan viitosta 
pelaavan miesjoukkueen 
kanssa.  Joukkueen val-
mennuksesta vastaavat 
jalkapallolegendat Vesa 
Vainio KiuPasta ja Atik 
Ismail PK-37:sta.
Kotiottelut pelataan tasai-
sesti sekä Iisalmessa, että 
Kiuruvedellä. Kevätkier-

roksen kaksi ensimmäis-
tä peliä oinastetaan Iisal-
messa, jossa on rospuuton 
aikaan mahdollisuus pe-
lata hallissa.  Kun kesä-
kuu koittaa pelataan loput 
kolme kotipeliä Kiuruve-
dellä.
Joukkue toivottaa kenttien 
laidat täyttävän yleisöme-
ren tervetulleeksi seuraa-
maan ja kannustamaan!

Miesjoukkue

Tervetuloa Kiuruveden

KEILAHALLIIN

Aukioloajat:
Ma–To 10–21
Pe–La 10–23
Su 12–20
Hohtokeilaus: 
Pe  19–23
La  18–23
Muina aikoina sop.mukaan

Kiuruveden Keilahalli
Asematie 12, 74700 Kiuruvesi

info@kiuruvedenkeilahalli.net
Ajanvaraus netissä www.kiuruveden-
keilahalli.net tai p. 044 763 5647

50-paikkainen, C-oikeuksin oleva 
ROLLS EXPRESS-

pikaruokaravintola
p. 044 765 4771

• kuusi laminaattirataa
• autom. pistelaskujärjestelmä
• lapsilaidat
• hohtokeilausvarustus

Rakennusliike ESA LUTTINEN
Pielavedentie 13, 74700 Kiuruvesi

gsm 0400 272 163
sähköposti: esa.luttinen@pp.sonera.net

Rivitalo ym. asuntotuotantoa - urakalla - laskutyönä

POHJOLAN
JYVÄJEMMARI OY
internet: www.jyvajemmari.fi

Local energy solutions

KiuPan miesjoukkue pelasi viime kaudella 2011 Itä-
Suomen piirin Viitosdivisioonassa. Vitosen joukkueet oli 
jaettu kolmeen lohkoon. KiuPa pelasi C-lohkossa sijoit-
tuen kahdeksan joukkueen sarjassa kuudenneksi, joten 
parannettavaa tulevaan kauteen jäi. 
Miesjoukkue osallistui tämän vuoden puolella piirin tal-
visarjaan yhdessä LaPa:n kanssa. Joukkue jäi niukasti 
lohkon toiseksi hävittyään viimeisen pelin PAVE:lle, joka 
eteni loppusarjaan.  
Ensi kesän joukkue pohjautuu pitkälle samaan rungon 
mukaan kuin viime kesänä. Kentällä saatetaan nähdä 
myös KiuPa/PK-37(96-97) B-poikien yhdistelmä jouk-
kueesta KiuPan omia innokkaita ”pallojonglöörejä ja 
taskuraketteja”. 
Tulevalla kaudella Viitonen on jaettu neljään lohkoon, 
joissa pelataan 7 joukkueen kaksinkertainen sarja.  Pe-
lejä saadaan siis kesällä pelata 12 ottelun verran.  Kiu-
Pa aloittaa sarjan vieraspelillä PAVE:a  vastaan Iisalmes-
sa 11.5. ja ensimmäinen kotipeli pelataan 18.5. jolloin  
Kuorevirran hiekalle vastaan astelee NP-H/JuPy.  Koko 
miesjoukkue toivoo kesän kotipeleihin runsaasti katsojia 
kannustamaan ”ukkoja” voittoihin!

Miikka

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

KiuPan koutsit jäivät 
männä vuonna harmit-
tavasti kakkosiksi paik-
kakunnan johtavas-
sa jalkapallopuulaakissa, 
Karhu-turnauksessa.  
Karhu lipesi kynsistä vasta 
loppuottelun rankkikisas-
sa, El Cabacon päästessä 
juhlimaan turnausvoittoa.  
Tulevana suvena yritetään 
sitten uudestaan.  Viime-
vuotisten, iltaa kohti on-
nistuneiksi osoittautunei-
den, Vorssan vahvistusten 
kanssa on käyty talven 
mittaan kiivaita sopi-
musneuvotteluja.  Neu-
votteluista tihkuneiden 
muistikuvien perusteel-

la Vuorinen&co on tulos-
sa jälleen  vahvistamaan 
jo ennestään nimekästä 
Koutsi-kaartia.
Mutta onhan sinne Lah-
nasten Metsäpirtin Kar-
huareenalle toki än-
keemässä muitakin.  
Turnauksen puuhamies 
Rice Juntunen kaavailee 
ottavansa mukaan kaik-
kiaan kymmenen joukku-
etta.  Osallistuvien jouk-
kueiden kokonaismäärää 
täytyy rajoittaa, ettei yksi-
päiväinen turnaus venyisi 
aivan yömyöhiin.  Ainas-
kaan pelien osalta.
Tulevanakin kesänä tur-
naus pelataan perinteisesti 
heinäkuun viimeisenä lau-

antaina.  Viimevuotises-
sa turnauksessa oli Lah-
nasten laakojissa mukana 
mm. Sakari Kuosmanen.  
Kentän laidoille keräänty-
nyttä ennätysyleisöä viih-
dytti taikuri Alfrendo, jota 
kaikki eivät yön näyttöjen 
perusteella ihan oikeeksi 
taikuriksi uskoneet.  Näh-
täväksi jää millaista viih-
dettä puulaakipallon li-
säksi Rice on tulevaan 
turnaukseen kehitellyt.

Asematie 11, II krs.
74700 Kiuruvesi

050 3533 220
VT@timomartikainen.fi
www.timomartikainen.fi

Timo Martikainen
varatuomari

"Pelimiehen Perussetti" 
jossa nappikset, suojat, sukat ja pallo 
yhteishintaan

www.mainostuuli.com

Saku miesvartioinnissa
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Dn-12 juniorit (2000 synt.)

Viime kesänä elettiin 
muutosten aikaa. Suurim-
pana muutoksena oli val-
kun vaihtuminen. Rönkön 
Tomi astui joukkueen ruo-
riin tuoden entisenä peli-
miehenä uusi tuulia jouk-
kueen valmennukseen. 
Toisena muutoksena koet-
tiin tulovirta pelimiesrin-
tamalla. Uusia pelimiehiä 
saatiin niin runsaasti, että 
parhaillaan 7v7 peliä pe-
lattiin jopa 2,5 kentällisel-
lä. Ja kolmas muutos oli, 
että joukkue pääsi ensim-
mäistä kertaa Wasa-Cup-
piin.

Rönkön Tomi pelasi Re-
mes Maran valmennuk-

Kohta lähtee Rikulta saksipotku. Kassu passaa pakin kaakaolle.

sessa aikoinaan useita 
vuosia. Tomi omalla pe-
laajahistoriallaan toi aivan 
uusia tuulia valmennuk-
seen. Muutamalla kaveril-
la jo vakioksi käynyt peli-
paikka vaihtui, tai ainakin 
tuli uusia kokemuksia. Ja 
sitä myöten ne roolit al-
koivat hahmottua entis-
tä selkeämmin. Vaatimuk-
sia tuotiin myös pelaajille: 
pidä pelipaikkasi harjoitte-
lemalla!

Harjoituskauden pääsim-
me aloittamaan surkeis-
ta olosuhteista johtuen 
vasta huhtikuulla hiekka-
kentällä niin, että jo pa-
rin harkkaviikon jälkeen 
oli eka turnaus. Vielä vii-

me kesän pelasimme Pii-
rin Leikkimaailma-sarjaa, 
joissa pelit pelattiin turna-
usmuotoisina kaksi peliä/
turnaus. Tasuria annettiin 
vastustajille aika reilusti. 
Useimmat vastustajistam-
me olivat harjoitelleet hal-
limaisissa olosuhteissa läpi 
talven, joten vastaantuli-
joita olimme. Turpiin tuli, 
mutta opiksi otettiin. Jo 
toisessa, kotona pelatus-
sa, turnauksessa näytettiin 
kaapin paikka aina meitä 
körmyyttäneelle SiPS:lle 
ja sekös mieltä lämmitti. 
Vastustajalla näkyi lämpe-
növän koutsin kupoli.

Sitä tehden kausi pelattiin 
välillä häviten ja välillä 

voittaen. Syyskuussa sarja 
päättyi, jonka jälkeen oli 
isät vs pojat ottelu. Vie-
lä tällä kertaa isät näytti 
mallia, ensi syksynä saat-
taa muuttua suhteet toisin 
päin. Mene ja tiedä.

Keskellä kesää sarjatauol-
la pääsimme sinne kauan 
kaivattuun Vaasaan Wa-
sa-Cuppiin. Keskiviikko-
na lähdettiin ja torstaina 
oli ensimmäinen peli. Ma-
joituimme Vaasan Am-
mattioppilaitoksen tiloissa 
yhdessä luokassa. Ahdasta 
oli, mutta hyvin homma 
sujui. Majoituspaikka si-
nänsä oli aivan viimeisen 
päälle siksi, että ruokailu 
tapahtui samassa raken-
nuksessa, pelit pelattiin 
parin sadan metrin pääs-
sä ja suihkut olivat toiseen 
suuntaan parin sadan 
metrin päässä. Linjurilla 
ei tarvinnut siirtyä muual-
le kuin hurvitteluihin.

30 joukkueen sarjassa si-
joituksemme oli 25:s. 7 
peliä pelattiin, 4 hävit-
tiin, kaksi voitettiin ja yksi 
tasuri. Hiukka paremmal-
la tsägällä sijoitus olisi ol-
lut 10-15 sakissa, jossitte-
lua tietenkin. Oli todella 
mukava pelata aivan uu-
sia tuttavuuksia vastaan.
Sunnuntaina tulimme ko-
tio ja kova ikävä jäi Vaa-
saan. Jospa sitä joskus sin-
ne uudestaan pääsisi. Siis 

sinne Cuppiin. Kylillä ei 
käyty yhtenäkään iltana, 
joten tuskin siellä meitä 
kukaan kaipailee…

Tulevana kesänä puhal-
tavat taas uudet tuulet. 
Dn12 junnuissa pelaam-
me jo ihan oikeaa sar-
jaa. Pisteet lasketaan ja 
sen suhteen määräytyy si-
joitus. Alkulohkojen jäl-
keen alkaa valiosarja, vä-
lisarja ja perussarja. Tulos 
ratkaisee, mihin sarjaan 
päästään, valiosarja tie-
tenkin tavoitteena. Pär-
jäämisen perusteella mää-
räytyvät myös pelit, mitä 
paremmin pärjätään, sen 
enempi pelejä. Pelimää-
rä 11-15. Myös arkipäivi-
nä pelattavat pelit ovat to-
dennäköisiä. Piirin sivuilla 
ei vielä ole otteluohjelmia, 
vain ilmoittautuneet jouk-
kueet. Näillä näkymin pi-
sin pelimatka on Pieksä-
mäellä, joten ei mitään 
älytöntä reissaamista ole 
tiedossa.

Kasvaneen kentän koon 
ja lisääntyneen peliajan 
(2x30 min) vuoksi on toi-
vottavaa, että kaikki edel-
listen vuosien pelimiehet 
ja –naiset tulevat mu-
kaan myös tänä vuonna. 
Harjoitukset ovat pyöri-
neet täyttä häkää jo tam-
mikuusta liikuntahallil-
la maanantaisin. Kunhan 
päästään hiekalle, hark-

kamäärät kasvatetaan 3 
kertaan/viikko. Yksi har-
joituskerta pyritään teke-
mään ”ei lajinomaisena” 
ja siihen on kaavailtu yh-
teistyötä Kiuruveden Kie-
kon kanssa. Ja sitten se 
kauan toiveissa eläneen 
tekonurmikentän myötä 
kautta pyritään jatkamaan 
pitemmälle syksyyn yh-
teistyössä edelleen kiekko-
porukan kanssa. Pääpaino 
silloin kiekolla, jalis siinä 
sivussa.
 

Ja kuten ennenkin toivo-
tamme tervetulleiksi kaik-
ki uudet pelimiehet! Tul-
kaa mukaan kokemaan 
elämyksiä. Niitä sitä on 
mukava muistella iän kas-
vaessa. Uudet verkkarit 
ovat tulossa, olkaa yhte-
ydessä joukkueenjohta-
jaan/huoltoon tilauksissa. 
Ja kaikki vanhemmat mu-
kaan toimintaan! Teidän 
kaikkien apua tarvitaan 
entistä enemmän. Heti-
miten hiekalle päästyäm-
me pidämme ns. pelisään-
töpalaverin, siellä luodaan 
eettiset arvot koko joukku-
eelle niin pelimiehille, val-
mennuksessa oleville kuin 
vanhemmillekin. 

Futisterveisin Tomi, 
Pete ja Marko

 

Kiurukatu 3 74700 Kiuruvesi Puh. 044-5369368
Avoinna ma-pe 10-17.30 la-su suljettu

1,24 e
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96 tytöt
KiuPan 96 tytöt lähtevät 
kauteen 2012 pelaamaan 
naisten pienkenttä sar-
jaa.  Näin siksi, ettei piiril-
lä ollut tarjota sarjaa tyt-
töjen omassa ikäluokassa.  
Pelaajista ei siis ole pulaa 
pelkästään meillä paikalli-
sesti, vaan myös suurem-
missa kylissä.
KiuPa-tyttäriltä ei kuiten-
kaan pelihuumori lopu, 
vaan he uskaltavat ja ha-
luavat harrastaa kunin-
gaslajia aikuisten naisten 
seassa.  Jospa nyt ei kui-
tenkaan ihan Paula Koi-
vuniemi vastaan asettuisi.  
Samalla sarja antaa mah-

dollisuuden myös Aitojen 
Helmien pelureille harras-
taa lajia ihan kilpailumie-
lessä.  Jos innokkaita tyt-
töjä/naisia näyttää olevan 
useammankin joukkueen 
tarpeisiin, on piiriltä saatu 
lupa ilmoittaa syyskierrok-
selle myös toinen joukkue 
sarjaan.
Kauden 2012 sarja pe-
lataan turnausmuotoise-
na, jolloin neljän turnaus-
päivän aikana joukkueelle 
kertyy kaikkiaan kahdek-
san ottelua.  Joukkuetta 
valmentaa jo usean vuo-
den kokemuksella Risto 
Väisänen.

RAUDASTA HITSIN HYVÄÄ

AHERTAJANTIE 2, 74200 VIEREMÄ
HITSAUSALIHANKINTATYÖT

KAIKENLAISET RAUTARAKENNETYÖT
WOIKOSKI KAASUT

puh. 010 666 1250, fax 010 666 1258

RATEsteel Oy

Terho Partanen, Kiuruvesi
puh. 0400 375 445

Teuvo Niiranen, Koppeloharju
puh. 050 354 0483

Heikki Heikinmaa, Remeskylä
puh. 0400 171 950, heikki.heikinmaa@saunalahti.fi

Keijo Tossavainen, Kiuruvesi
puh. 040 703 7582

Jari Luttinen, Kiuruvesi
puh. 044 269 0966, jari.luttinen4@luukku.com

Asko Tikka, Kiuruvesi
puh. 040 525 6333

Niko Partanen
puh. 0400 222 391, niko89@windowslive.com

Reijo Myllynen
puh. 0400 977 004, reijo.myllynen@kiuruvetinen.com

Ritva Juutinen, Salahmi
puh. 050 594 1664, ritva-juutinen@suomi24.fi

Minna Niskanen, Myllyniemi
puh. 0400 629 009, maatila.niskanen@suomi24.fi

Kai Ruhanen, Kiuruvesi
puh. 050 461 8479, kai.ruhanen@agrimarket.fi

Pekka Repka, Kiuruvesi
puh. 050 539 4680, pekka.repka@pwr.fi

Sointu Laukkanen, Tihilänkangas
puh. 0400 242 952, sointu.laukkanen@hotmail.com

Tela-alustaiset 
kaivinkoneet:

Fiat-Hitachi EX165 -01
Fiat-Kobelco EX 135 -04

Hitachi ZX120 -01
Kobelco SK170LC -03
Daewoo DH150LC -95

Daewoo DH130 -94
Daewoo DH70 -99
Volvo EC140 LC -02
Åkerman H10BE -90

Pyöräalustaiset:
Lännen 314 -96

Åkerman H10BE -90
Åkerman H10MS -86

Yhdistelmäkaivurit:
Volvo 6300 -86

JCB 3C -80

Traktorin peräkärryjä, 
lavetteja. Kauhoja, 

pikakiinittimiä.

Scanmont Oy
www.scanmont.com

0400-643 980

Sähkö- ja automaatiosuunnittelua ammattitaidolla

050-567 6818
050-566 2002

AUTOKOULU J. HYVÖNEN

Nuorekasta
liikenneopastusta
ammattitaidolla
Tule ja tutustu!

Riku ja 96 tyttäret.
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FC  Aidot Helmet
FC Aitojen Helmien kausi 2011 pelattiin Tiina Manni-
sen ja Anne-Maria Pennasen valmennuksessa. Helmet 
osallistuivat edellisen vuoden tapaan eri harrastetur-
nauksiin sijoittuen kolmanneksi Iisalmen Unelmacupin 
kiertueturnauksessa, toiseksi Emolahden beachfutiksessa 
sekä valikoituen Kuopion Naati-Elä-Laakase -turnauk-
sen unelmajoukkueeksi Uuno Turhapuro -teemallaan. 
Lisäksi ohjelmassa oli Karhuturnaus ja loppusyksystä 
harrasteturnaus Siilinjärvellä. Tulevaan kauteen Helmet 
suunnistavat jälleen avoimin mielin, turnauksia odotel-
len ja innokkaasti treenaillen. 

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

Kaikki mitä tarvitset

TAVALLISTA PAREMPI
RUOKAKAUPPA

Fysioterapiapalvelut
V.Peltola

Virastokatu 1
puh 050-325 9761

TILITOIMISTO
KIURUN LASKENTA KY

Jouko Koivunen
Virastokatu 1

74700 Kiuruvesi
Puh. 044 526 3057

jouko.koivunen@pp1.inet.fi
Lukkoseppä
Kiuruvedellä
Lari Matikka
040 470 8526

Yli neljänkymmenen vuoden kokemus
näkyy ammattitaitona

Metsäkone- ja maanrakennusurakointi

Haataja Forest Oy
Kiuruvesi

0400 378 301

esitteet
teippaukset
mainostekstiilit
nettisivut

Uunot epsanjassa, eikun Kuopiossa.
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02-tytöt ja 03-pojat 04-ja nuoremmat 
tytöt ja pojat

Nämä joukkueet harjoittelevat yhdessä, mutta pelaavat 
omia sarjojaan. Pari edellistä kesää ollaan pelattu yh-
dessä poikien sarjaa, ja nyt siis lähdetään  liikkeelle täl-
laisella kuviolla.
Joukkueet harjoittelevat  kaksi kertaa viikossa, ja har-
joittelussa harpataan uudelle askelmalle seuran toimin-
talinjan mukaan. Nyt siirrytään pois ns. rastipisteistä ja 
edetään jo vähän joukkuepelaamisen suuntaan. Toki la-
jikohtaiset perustaidot ovat edelleen toiminnan keskei-
sin jalkapalloilullinen sisältö. Tavoitteenamme on saada  
lapset innostumaan omatoimiseen taidon harjoitteluun. 
Harjoituksissa perehdyttäminen ja sitten kotona toistoa 
toiston perään on ohjenuoramme ”sen niin oikukkaan 
pallon kesyttämiseen”.  Tälle ryhmälle on suunnitteil-
la päiväsaikaan pidettävä ”kikkakoulu”. Se kokoontui-
si kerran viikossa, ja siellä saisi hioa taitojaan valvotusti, 
mutta kuitenkin omatoimisesti.

Tyttöjen koutsina on Tatu Kärkkäinen ja poikien pe-
rään katsoo Vesa Vainio. Joukkueilla on apunaan tome-
rat  mimmi-apukoutsit entiseen tapaan. Tervetuloa mu-
kaan niin entiset kuin uudetkin pelaajat.

Nuorin ikäluokkamme tulee olemaan ryhmä, jossa on 
jopa kolmen vuoden ikäeroja. Toivottavasti runsas-
lukuista lapsiryhmää ohjaavat Silja Komu ja Martti 
Knuutinen apunaan mimmi-apukoutsit. Ryhmä har-
joittelee rastipiste-menetelmällä, ja yksi pisteistä on 
aina pelaaminen.
Lasten huoltajia toivotaan avustamaan mahdollisuuk-
sien mukaan harjoituksiin. Silloin saisimme siitä par-
haan hyödyn lapsille. Kun pystyisimme eriyttämään 
toimintaa edelleen. Jokainen kykenee siihen, ei tarvita 
kuin innokkuutta ja avointa mieltä.
Ilmoitimme piirisarjaan 04-ikäluokan joukkueen,  Suu-
ri osa nuorimmista pelaajista tuskin osallistuu piirin pe-
leihin, sillä vastustajissa on mm. 02-syntyneitä tyttöjä, 
ja silloin jo kokoero on melkoinen. Sen sijaan järjes-
tämme tälle ikäluokalle kesän mittaan oman turnausta-
pahtuman, jossa turnataan keskenään  ”KiuPa-liigaa”.  
Tervetuloa mukaan toimintaan niin isot kuin pienetkin!

Uusia ajatuksia metsästä.

Jussi Komulainen
p. 040 152 1543
hankintaesimies

Stora Enso Metsä 
www.storaensometsa.fi 

Kiuruveden
KIINTEISTÖTILI OY
Niemistenkatu 1, 74700 KIURUVESI

Yrittäjäntie 8 74700 KIURUVESI
p. 045-878 0008  psautokiilto@gmail.com

PS AutokiiltoPS Autokiilto

kiuruvedensammutinhuolto@gmail.com

p.040-507 44 58
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Vesku ja seuran nuorimmat kauden-
päättäjäisissä 2011.
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Wwww.kellopuoti.fi

Petterintie 8, VIEREMÄ
Niemistenkatu 1, KIURUVESI
puh. 017-820 2800/ 820 3640

Saatavana useissa eri väreissä!

38,50 € 31,50 €

59,00 €38,00 €

39,50 €

Riipus  19,00 €
(ei sisällä ketjua)

Riipus
ketjulla
27,40 €

29,90 €

Hopeiset nappikorvakorut
alkaen 4,50 € / pari.
Paljon uusia korvakoruja
saapunut. Tule ja löydä
omasi!

Laadukkaat 
hopeakorvakorut ja -riipukset

kotimaiset

Korut lahjaksi tai itselle!

Ostamme
tukki- ja parruvaltaisia

leimikoita
Kysy lisää hankintaesimiehiltämme

Eero Parkkila p. 040 540 9416
Haapajärvi - Reisjärvi - Sievi -
Lestijärvi - Toholampi - Halsua

Marko Vilppola p. 040 842 9024
Nivala - Kärsämäki - Ylivieska

Seppo Vainio p. 0400 387 135
Pyhäjärvi - Pihtipudas - Kinnula -

Kivijärvi - Viitasaari

Antero Haataja p. 040 513 0345
Haapavesi - Pulkkila - Piippola -

Kestilä - Pyhäntä - Vaala - Utajärvi

Pertti Engman p. 040 759 2532
Haapavesi hankinta- ja käteiskaupat

Ari Poutiainen p. 0400 509 543
Oulainen - Vihanti - Ruukki - Rantsila -
Liminka - Temmes - Tyrnävä - Muhos

Mika Luttinen p. 044 369 7279
Kiuruvesi - Pielavesi - Vieremä -

Vuolijoki
etunimi.sukunimi@hasa.fi 

Pidetään sahat pyörimässä!

ÄLÄ URHEILE
      NÄÖLLÄSI 
ÄLÄ URHEILE
      NÄÖLLÄSI 

Lenkkeile
   Optikollesi
Lenkkeile
   Optikollesi

Tarjous
Tarjous

Näe hyvin kaikissa tilanteissa,
varaa aika perusteelliseen näöntarkastukseen meiltä!

Soita (017) 752 277 tai tule käymään!  
Nyt sykettä liikkumiseen,meiltä Suunto 
sykemittarit alk. 75€, M 1 malli,

M5 GPS pack   

Suunto Quest Gps pack 
ovh 325€

295,-295,-
Tarjous
Tarjous

325,-325,- Tervetuloa 
tutustumaan!
Tervetuloa 

tutustumaan!

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

ma-to 10.00-23.00  pe 10.00-02.00 (03.00)  la 10.00-03.00  su 12.00-20.00
 

14.4 TANSSI ORKESTERI  
KYYTIPOJAT

20.4 VALTAKUNNALLISET 
MAITOPOIKAKILPAILUT 
esiintyy   ANNIINA MATTILA

27.4 KARAOKEN  
MM-KISOJEN OSAKILPAILU 

24.5 TANGOKUNINGAS 
ERKKI RÄSÄNEN

9.6 POJU & 
SOUND EXPLOSION BAND

TERVETULOA VIIHTYMÄÄNTERVETULOA VIIHTYMÄÄN

TARJOLLA HYVÄÄ JA  MAUKASTA LOUNASRUOKAA 
SEISOVASTA PÖYDÄSTÄ arkisin alk klo 10.30

SEKÄ Ala Carte  ANNOKSIA.PIZZAA .HAMPURILAISANNOKSIA


