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Julkaisija: Kiuruveden palloilijat ry

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 2009–2012

Osuuspankki Poppia

KIURUVESI Niemistenkatu 4 / Puh. 020 791 1200
www.poppia.fi 

Puheluhinnat (alv 24 %): Kiinteästä verkosta 0,0835 €/puh + 0,0702 €/min, matkapuhelimesta 0,0835 €/puh + 0,1717 €/min.

Me teemme niin. Se on tutkimuksin todettu. 
Tule kokemaan tämä itse. Tervetuloa pankkiimme

neuvottelemaan asiakkuudestasi. Varaa aika
POP Taloushetkeen.

Kuunnellaanko sinua
nykyisessä pankissasi?

ON TAAS KESÄRENKAIDEN AIKA!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€ 
/kpl100€ 

/kpl

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

UUTUUS!

Aitoa tunnelmaa pelikentiltä!
Aitoa tunnelmaa pelikentiltä!



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
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tuula.laitinen@linja-autoliikelaitinen.fi
www.linja-autoliikelaitinen.fi

Soita ja 
kysy tarjous

(017) 752 556

Luotettavaa palvelua jo vuodesta 1938.
Tilausajot ja matkapaketit ryhmille. 

LINJA-AUTOLIIKE
VELJ. LAITINEN OY

Hovinpelto 3, Kiuruvesi
p.017-770 7700

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:

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

Mela
Meisseli

• Autojen katsastusremontit
• autojen huollot • pienkonehuollot

• rengasmyynti ja asennus
Palokatu 7, puh 0500-619674

&

Asematie 28, Kiuruvesi
puhelin 017-752139

Kiinteistöhuollot ammattitaidolla

MASA ROIVAINEN OY

In memoriam
 Kauppaneuvos Paukku tiesi tulleensa vanhak-
si, kun entiset tyttökaverit tulivat potkurilla vas-
taan. Meille kiupalaisille sen huomaa siitä, että 
saamme lukea lehdestä kuolinuutisia. Pari vuot-
ta sitten luimme entisen luottovahtimme Juha 
´Juhi´ Kärkkäisen lähteneen torjumaan pal-
loja paremmille jalkapallokentille. Tänä talvena 
olemme lukeneet seurassa valmentaja- ja hallin-
topuolella toimineiden Risto ´Rantis´ Ranta-
koivun ja Juhani Vartiaisen tehneen hänelle 
seuraa.  Keväällä vielä yksi suruviesti tavoitti mei-
dät, kun seuran entinen puheenjohtaja Mark-
ku Ollila menehtyi lyhyen mutta ankaran sai-
rauden uuvuttamana.  Kaikki olivat kuollessaan 
55-60 vuotiaita.

   Juhi Kärkkäinen aloitti maalivahtina olemi-
sen KiuPan alusta alkaen 1964 ja miesten jouk-
kueen maalissa hän oli vielä 1990 kevättalvella, 
kun aloittelimme viitosdivisioonan kautta tiput-
tuamme edellisenä syksynä. Pienestä koostaan 
huolimatta Juhi oli maalivahti henkeen ja vereen, 
lyhyyttään hän korvasi hyvällä pompulla ja pe-
lottomalla vastaantulollaan.  Lapsena Niittynot-
kon kentällä veli-Mortin ja veli-Riston potkiessa 
kovia vetoja, Juhi retkahteli maalissa.  Luonteel-
taan Juhi oli hyväsydäminen ja todellinen joukku-
eihminen. Niihin aikoihin pelailimme sököä pe-
limatkoilla bussissa ja Juhi hävisi melkein aina, 
hän kun ei hyväsydämisyyttään koskaan nokitta-
nut, vaikka oli saletissa. Juhi harrasti ikänsä, kuo-
lemaansa asti painonnostoa ja oli intohimoinen 
kuntoilija. Kuntoilu oli myös poismenon syynä, 
kun hän ei sydänlihastulehduksen jälkeen malt-
tanut pysyä koiran kanssa pois lenkiltä.

   Riku Rantakoivu oli seuran sihteeri ja ero-
tuomari 1980-luvun alussa sen vuosikymmenen 
puoliväliin ja senkin jälkeen sponsori ja talkoo-
mies. Riku oli huumorimies. Ykkösjoukkueen 
nuorisoketju oli lähdössä reissuun 80-luvulla ju-

hannusaattona ja he olivat yhtyneet 
Rikun kanssa Shellin ben-

satankilla.
   ”Minne olet-

te menos-
sa?”

   

”Kalajoelle!” oli Datsunin takapenkiltä kajahta-
nut vastaus. Riku oli tankkaillut ja tuumannut: 
”Niin, samahan se on missä sitä pökertyy.”
  Riku oli työhullu. Tultuaan Pyhäsalmesta Leilan 
avuksi fotokauppiaaksi, hän oli sitkeästi kuutena 
päivänä viikossa tiskin takana ja monesti sunnun-
taisin oli hää- tai hautajaiskuvauksia. Niinpä la-
manaikainen konkurssi 90-luvun puolivälissä oli 
siksi Rikulle kova pala. 1981 Rikusta tuli Kärp-
pien jääkiekon Suomen mestaruuden myötä kova 
Kärppä-fani Kärppä-kaulaliinoineen. Kävimme 
1985-88 katsomassa Kärppien pelejä ja sen jäl-
keen menestys siirtyi Kuopioon ja kävimme kat-
somassa myös KalPan pelejä.Rikun elämään fo-
toaikoina kuului myös kaksi reissua Rhodokselle 
vuodessa ja urheiluautolla ajaminen.
Riku muutti kotiinsa Pyhäjärvelle 1995 kon-
kurssin jälkeen. Viime vuodet yrittäjänä 1992-
1995 hän piti valokuvaamoa silloisen Tilikorin ja 
KOP:n välissä, missä nyt on Data Group.

   Vartiais-Jussia elämä heitteli Rikun tavoin. 
90-luvun lamassa tuli kaksi avioeroa, yksi avoero 
ja konkurssi. KiuPan valmentajana ja johtokun-
nassa Jussi oli kahteen otteeseen. 1984-1992 en-
simmäisen pojan ja kakkosjoukkueen valmentaja-
na ja murheista välillä parannuttuaan uudelleen 
1997-2002. Parhaiten muistan Jussin vuodelta 
1988 Helsinki-Cupista, jossa Jussin joukkue pääsi 
pelaamaan eteläamerikkalaisia vastaan. Asuim-
me Käpylän koululla yöt ja kiersimme päivisin 
pelejä ja Eläintarhaa ja Linnanmäkeä. Jussi oli 
silloin vielä elämäniloinen ja elämää positiivisesti 
tarkkaileva. Kymmenen vuotta sitten Jussin mat-
ka vei Kajaaniin ja sieltä Oulunsaloon.

Markku toimi KiuPan puheenjohtajana vuoden 
1994 ajan, perittyään sekä siviiliviran että tämän 
luottamustoimen edeltäjältään Jouko Kuosmasel-
ta.  Silloinen pankkimyllerrys vei Markun kuiten-
kin pian uusien haasteiden pariin ja hänen kau-
tensa KiuPan peräsimessä jäi vain yhteen.  
Itse opin tuntemaan Markun paremmin hänen 
tulevassa toimessaan 2000-luvulla Suomen Tak-
siliiton aluepäällikkönä.  Suuret muutokset liiton 
organisaatiossa ja taksien työnjaossa Markku vei 
läpi neuvotellen ja kaikkien, varsin erimielisten-
kin, jäsenten mielipiteet huomioiden.  
  

Koko nelikosta on jäänyt muistin pohjal-
le huumorimiehinä positiivinen kuva. Eipä 

sen aikaisessa KiuPassa olisi kukaan selvin-
nyt ilman huumorintajua. Joku on sano-

nut kuolleesta ihmisestä, että hän kuoli 
huumorintajuihinsa tulematta. Tämä 
kvartetti ei. Heille syvästi kumarram-
me ja kiitämme.

Raimo Tuoriniemi, 

Pekka Kattainen

  

   
   

www.freestockphotos.biz
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...on siinä 40 vuoden päästä miettimistä, ketä kuvassa

050-5875382

Kiurun KulkuriKiurun Kulkuri
Ruokaa – matkahuolto ja Pitopalvelua

puh 0440 825 900

K I U R U N  

Kiurun H
Sahatie 3, Kiuruvesi

0400 188 583

Rakennat tai remontoit
PUUTAVARAT 

UNELMIESI KOTIIN
SUORAAN VALMISTAJALTA

Kiurumet Oy
017-754551

Viime kesänä harjoittelimme ahkerasti suurel-
la porukalla. Vanhempien ja mahtavien koutsi-
en ansiosta selvisimme kaudesta hyvin. Pelireis-
sut sujuivat hyvin vaikka välillä hävittiinkin mutta 
antoisa voittokin pelattiin.

 

Tulevalle kaudelle olemme valmistautuneet kou-
luttautumalla lisää. Valmentajina toimivat tutut 
kasvot Sonja Kattainen, Inka Kainulainen, Mint-
tu ja Maarit Knuutinen sekä apuohjaajia. Toi-
vomme myös vanhempien osallistuvan mukaan 
harjoituksiin.

 

Tälle kaudelle on piirisarjaan ilmoitettu kak-
si joukkuetta. Sekä järjestämme kesän mittaan 
oman turnaus tapahtuman ”KiuPa-liiga” jossa 
pienetkin pääsevät pelaamaan omaan turnauk-
seen.
 
Tervetuloa mukaan toimintaan isot kuin 
pienetkin pelaajat!

04 ja nuoremmat 
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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 
 



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

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

KAIVINKONE- JA
TRAKTORITYÖT,

SORATOIMITUKSET

Voima- ja lämpölaitokset
uusiutuville polttoaineille

Puh. 020 141 3600
Fax 020 141 3800

mwpower@mwpower.fi
www.mwpower.fi

HUTTULAN
TAKSI OY

Bussi 1+8

Puh. 040-703 9954

Pojat harjoittelevat kaksi joukkueharjoitusta vii-
kossa Tatu-valkun ja Sonja-apukoutsin johdol-
la. Lisäksi heitä motivoidaan ja ohjeistetaan päi-
vittäiseen omaehtoiseen taidon harjoitteluun 
osana monipuolista liikunnallista elämäntapaa. 
Toivottavasti kiupalaisia nähdään taas taitoki-
soissa useampia kuin aivan viime vuosina, siinä 
tavoitetta tällekin joukkueelle.

Joukkue pelaa piirisarjaa, ja nyt siirrytään pelaa-
maan 7v7-pelimuotoa, ja samalla myös pallon ja 
kentän koot suurenevat.

Viime kesän aikana pojat kehittyivät huimin aske-
lin, ja nyt jatketaan täydellä innolla. Lähes kaik-
ki pojat ovat talven aikana pelanneet jääkiekkoa, 
jossa toimintatavat ja-normit ovat perin saman-
suuntaiset, siitä on siis hyvä jatkaa. Muutamat 
ovat myös hiihtäneet kilpaa, joten liikunnallinen 
sakki on käsissämme. Treeneissä harjoitellaan to-
merasti, mutta toki lapsilähtöisesti.
Sporttiseen jengiimme mahtuu uusiakin pelurei-
ta, tervetuloa mukaan!

2003 syntyneet pojat, apukoutsit ja Vesku

03-pojat

Kiuruveden 
Kiinteistöhuolto Oy. 

Puh 040-1752580
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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
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Rakennusliike ESA LUTTINEN
Pielavedentie 13, 74700 Kiuruvesi

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

Rivitalo ym. asuntotuotantoa - urakalla - laskutyönä

E10 tytöt

RAUDASTA HITSIN HYVÄÄ

AHERTAJANTIE 2, 74200 VIEREMÄ
HITSAUSALIHANKINTATYÖT

KAIKENLAISET RAUTARAKENNETYÖT
WOIKOSKI KAASUT

puh. 010 666 1250, fax 010 666 1258

RATEsteel Oy

Tatu ja tytöt

E10- tyttöjoukkeen ringissä harjoitteli viime kau-
della 15 innokasta tyttöpeluria. Lähes kaikki lu-
nastivat myös pelipassin, eli viiden pelaajan pe-
limuotoon joukkue oli varsin hyvän kokoinen. 
Harjoitukset toteutettiin yhdessä 2003 syntynei-
den poikien kanssa yhteisharjoituksina.
Joukkueen runko koostui pelaajista, jotka olivat 
pelanneet sarjaa jo edellisinä vuosina yhteisjouk-
kueella poikien kanssa. Edellytyksenä ”oikean” 
tyttöjoukkueen kasaamiselle tässä ikäluokassa oli 
tietenkin pelaajien lukumäärän kasvattaminen. 
Tässä onnistuimme ja uusia kasvoja lajin pariin 
saatiin riittävästi. Näin joukkue ilmoitettiin sar-
jaan ja se olikin lähes kaikille pelaajille ensimmäi-
nen oikea tyttöjoukkue lajista riippumatta. Tyttö-
jen yhteishenki oli hyvä ja harjoittelumotivaatio 
kohdallaan. Myös apukoutsit Anni, Sonja, Jani-
ta ja Enni johtivat nuorempiaan esimerkillisesti.
Sarjapelit toteutettiin turnausmuotoisena. Turna-
uksia ohjelmaan kuului  5 kappaletta ja jokaises-
sa turnauksessa pelattiin kaksi peliä. Iisalmea pi-
demmille reissuille lähdettiin linja-autolla siten, 
että huoltajallekin pelaajaa kohti oli paikka au-
tossa varattu. Näin ollen vanhemmatkin pääsivät 
vaivattomasti nauttimaan parhaasta mahdollises-
ta jalkapalloviihteestä myös vieraskentillä.

Tänä vuonna tälle ikä-
luokalle suurena haas-
teena tulee siirtyminen 
7v7 pelimuotoon. Toi-
vottavaa olisi tietenkin, 
että saisimme edelleen 

lisää uusia harrasta-
jia rinkiin, kun kentän 
koko ja kentällä olevi-
en pelaajien lukumää-
räkin kasvaa. Myös 
sääntömuutoksia on 

luvassa, kuten paitsio-
säännön mukaan tulo. 
Näin uusia, mielen-
kiintoisia kuvioita riit-
tää harjoiteltavaksi jo 
tuttujen perustaitohar-

joitteiden lisäksi.
Tervetuloa uuteen kau-
teen 2013!

www.kiupa.sporttisaitti.com
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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!

1000kg Mellien ostajille

t-paidat kaupan päälle!

Puh. 010 3817 003

Kuorevirran kentälle uusinta 
tekniikkaa sisältävä tekonurmi 
ensimmäisenä Suomessa

Kuorevirran kentäl-
le valmistuu alku-
kesästä ensimmäisenä 
Suomessa eristävällä 
Saltex Proplay23D –
salaojajoustolla varus-
tettu kenttä. Ratkai-
su sisältää tekonurmen 
alapuoliseen jousto-
kerrokseen yhdistetyn 
pintavesien poistoon 
tarkoitetun rakenteen. 
Vastaavanlaisella ra-
kenteella  kenttiä on ra-
kennettu Norjassa noin 
kaksikymmentä mutta 
Suomessa Kiuruveden 
kohde on ensimmäi-
nen. Aivan Kiuruve-
den kintereillä valmis-
tuvat myös Varkauden 
ja Helsingin Väinämöi-
sen kentät ja vireillä on 
useita kohteita, joissa 
uudet ratkaisun etuja 
suunnitellaan hyödyn-
nettäväksi.

Kuorevirran peliken-
tän mitat ovat 55 x 
95 metriä, alapuolisel-
la varustetun tekonur-
mialue on kokonai-
suudessaan 61 x101. 
Ratkaisussa vanhan ki-
vituhkakentän pinta 
profiloidaan ja reunoil-
le asennetaan kokoo-
jasalaojat. Kenttäalu-
een murskekerrokset 
suljetaan vahvalla geo-
kalvolla, jonka päälle 
asennetaan pintavesi-
en poistoon suunnitel-
lut vesiurat sisältävät 
joustolevyt. Rakenteen 
päälle asennetaan teko-
nurmi hiekka- ja kumi-

rouhetäytöllä. 

Tekonurmen alapuo-
lisella joustolla toteu-
tetut kentät säilyttävät 
tasaiset jousto-ominai-
suudet perinteistä ra-
kennetta pidempään. 
Perinteisessä ratkai-
susta tekonurmen 
jousto muodostetaan 
kokonaan tekonur-
meen lisättävän kumi-
rouheen avulla, jolloin 
ongelmaksi muodostuu 
kumirouheen siirtymi-
nen ja tiivistyminen 
ajan saatossa. Uudessa 
ratkaisussa kumirouhe-
täytön lisäksi tekonur-
men alla sijaitsee näil-
le ongelmille immuuni 
joustokerros.

Uusi tekonurmiratkai-
su tarjoaa suuren pa-
rannuksen myös pe-
laajaturvallisuuteen 
erityisesti päähän koh-
distuvien iskujen osal-
ta. Tuotteen HIC-testin 
(Head Injury Criteria) 
mukainen vapaa pu-
toamiskorkeus on noin 
1,4m eli tuote soveltui-
si ominaisuuksien puo-
lesta jopa keinujen tur-
va-alustaksi. 

Tekonurmen uusimis-
kustannukset ovat tu-
levaisuudessa selväs-
ti edullisemmat, koska 
kentän alapuolinen 
jousto säilyy tekonur-
mea vaihdetttaessa. 
Rakenteen tarjoama 
vedenpoistokapasiteet-

ti  ylittää perinteisen 
salaojituksen kaikissa 
olosuhteissa eikä se ole 
riippuvainen rakenne-
kerrosten kyllästymise-
tä pitkäkestoisten satei-
den aikana toisin kuin 
perinteinen ratkaisu. 

Kentän urakoitsija-
na toimii kotimainen 
Saltex Oy, jonka teh-
das sijaitsee Alajärvel-
lä, alle 250 km Kiuru-
vedeltä. Yritys toimii 
muissa Pohjoismassa, 
Venäjällä ja Pohjois-
Euroopassa ja on yksi 
kahdeksasta kansain-
välisen jalkapalloliitto 
FIFA:n suosittelemas-
ta tekonurmivalmista-
jasta (FIFA Preferred 
Producers) sekä yksi 
Eurooppalaisen teko-
nurmivalmistajien liit-
to ESTO:n perustaja-
jäsenistä. Asennuksista 
vastaa kotimainen hen-
kilökunta ja kaikki te-
konurmien huolloissa 
tarvittavat materiaalit 
löytyvät suoraan teh-
taalta. 

Urakoitsija toivoo ai-
kaista, lämmintä ja sa-
teetonta kevättä Kiu-
ruvedelle, jotta kenttä 
saadaan valmiiksi mah-
dollisimman nopeal-
la aikataululla. Toiveis-
sa on, että kenttä olisi 
pelikunnossa kesäkuun 
alussa.

Keinonurmen pohjatyöt tehtiin syksyllä 2012
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1,24 e

TILAA
KELATAKSI

0200 200 50

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

Kausi 2012 pelattiin 15 pelaajan voimin.
Osa pelaajista on harrastanut jalkapalloa jo 8 
vuotta, kun taas osa on aloittanut lajin parissa 
pari vuotta sitten.Uusimmat tulokkaat ovat pääs-
seet todella hyvin mukaan joukkueen toimintaan.
 
Harjoitukset aloitettiin tammikuulla kerta viikos-
sa liikuntahallilla ja sitten vihdoin viimein huh-
ti-toukokuun vaiheessa siirryttiin ulkolaitumille 
treenaamaan pari kertaa viikossa. Kesän aikana 
pelattiin perinteiseen tapaan piirisarja, jossa uute-
na edelliseen kauteen oli siirtyminen lyhennetylle 
kentälle pelimuotoon 9v9.
Perussarjassa pelattiin yhdeksän peliä eri puolil-
la Itä-Suomea kesäkuun loppuun mennessä. Tu-
loksena kokemusta ja iloisia retkiä linja-autossa 
joukkueena. Syksy pelailtiin alemmassa loppusar-
jassa viiden muun joukkueen kanssa ja saavutet-
tiin kolmas sija.
 
Kausi lopeteltiin perinteikkäästi syyskuun loppu-
puolella juoksuttamalla äitejä pallon perässä kau-
niissa syysillassa Kuorevirran viheriöllä.
 Kuluva kausi on aloitettu harjoitusten osalta ker-
ran viikossa liikuntahallilla ja keväällä sitten har-
joituksia lisätään 2 -3 kertaan viikossa. Harjoi-
tusolosuhteet paranevat huomattavasti tulevana 
suvena, kun kauan kaivattu tekonurmikenttä val-
mistuu.Piirisarjapelit alkavat tyttöjen osalta 11.5. 

Siilinjärvellä, jossa vastassa FC Hertta.
Kesän aikana pelaamme piirisarjassa kuusitois-
ta peliä samalla kenttäkoolla kuin viime vuonna.
Urakkaa siis on tiedossa ja haasteita varmasti riit-
tää jokaiselle pelaajalle. Toivon pelaajien osalta 
100 % sitoutumista niin omatoimiseen harjoit-
teluun kuin vähäisiin ohjattuihin harjoituskertoi-
hin. Myös vanhemmilta osallistumista ja kesän 

suunnittelua huomioiden pelipäivät, jotta saam-
me koko joukkueen peleihin mukaan.
 
Näillä eväillä: Mukavaa ja aurinkoista palloiluke-
sää kaikille potkupallosta kiinostuneille vauvasta 
vaariin !
 
JKa

TYTÖT 00-01

www.kiupa.sporttisaitti.com

2000 syntyneitä tyttöjä luotsaavat edelleen Janne, Susanna ja Sanni
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• Kaivinkonetyöt • louhinta- ja
räjäytystyöt • maansiirtotyöt

• pohja- ja perustustyöt

Fysioterapiapalvelut

Virastokatu 1
puh 050-325 9761

V.Peltola

Yli neljänkymmenen vuoden kokemus
näkyy ammattitaitona

Metsäkone- ja maanrakennusurakointi

Haataja Forest Oy
Kiuruvesi

0400 378 301Viime kesästä jäi pääosin hyvä maku suuhun. 
Suurin osa joukkueen rungosta on pelannut täs-
sä porukassa piltti-iästä saakka. Tuntevat toi-
sensa kuin Rokka ja Susi. Mis sie tarviit hyvvee 
miestä, täss siul ois sellanen. Siihen malliin tuu-
mailevat toisilleen ja juttu lentää. Siihen kun ym-
pätään muutama muu vähän myöhemmin tullut 
jantteri, on pakka valmiiksi koossa. Kaikki yhden 
ja yksi kaikkien puolesta, kuului kuuluisa lausah-
dus. Tämä yksi on tietysti meidän joukkueen ko-
vin jätkä: Niskas Emma.
Se mukava maku jäi suuhun kohtalaisesta me-
nestyksestä. 00-pojat ovat omalla sarallaan pää-
sääntöisesti pärjänneet piirin tasolla menneinä 
vuosina vähän alakanttiin, mutta viime kesänä 
kantti muuttui yläviistoon. Tuli voittoja ja tap-
pioita viftisixty meiningillä, mutta voittosarake 
säilyi sen verran suurempana, että syksy pelat-
tiin välisarjassa eikä rupusakissa.
Saatiin kauan kaivatut uudet peliasutkin men-
neenä kesänä. Tilattiin reippaasti ennen vappua 
ja toimittajan takaama toimitusaika venyi vain 
hieman. Taattiin toimitus parissa viikossa, kalen-
teri tais olla vaan Maya-ajalta. Heinäkuulla saa-
tiin asut, kun meinas jo usko loppua.

Suurin muutos tietysti menneenä suvena oli siir-
tyminen isommalle areenalle. Pienkentän sijasta 
potkittiin palloa päästä päähän lyhennetyllä ken-
tällä. Tarkoittaa siis, että siirryttiin normaaliken-
tän leveyteen, jossa maalit sijoitettiin 16-rajalle. 
Tuleva suvi samoilla kuvioilla, 2014 sitten täys-
mittaiselle kentälle. 2014 on muutenkin merkit-
tävä vuosi: kunniakas KiuPa täyttää 50 vuotta, 
kuten myös eräät herrat JN ja PK. Toinen vai-
kuttaa nykyään Iisalmessa PK-37:n ruokalippu-
jen jakajana ja toinen koettaa huolehtia, että ky-
lällä ei ole ehjiä moottorisahoja. No mutta eipäs 
mennä edelle, nythän eletään vuotta 2013.
Rönkön Tomi jatkaa valmentajana ja ainakaan 
tätä kirjoitusta tehdessä ei ole tiedossa, että ku-
kaan viime kesän pelaajista olisi laittamassa nap-
puloita naulaan. Päinvastoin, on tulossa uusia 
kavereita mukaan kinkerpiiriin. 98-99 pojat lo-
pettivat jo aikoja sitten sarjapelaamisen pelaa-
japuutteen vuoksi. Nyt näyttäisi siltä, että mu-
kaan saadaan kaksi 99 poikaa, jos vain piiri sen 
suo. Lisäksi ainakin yksi 00-poika on tullut uute-
na harjoitusvahvuuteen, joten tällä hetkellä rin-
gissä pitäisi olla hulppeat 18 kaveria!

Joitain pelaajia on kulkenut talven ajan Iisalmes-
sa PK-37:n harjoitusvahvuudessa. Tämä näkyy 
jo nyt huimana eteenpäin menemisenä. Lätkän-
pelaajilla tulee olemaan hikiset oltavat, kun koet-
tavat ottaa kehityksessä kiinni talven oinastanei-
ta. Luulisi motivaation riittävän. Mukavat ajat 
tiedossa.
Jos aikaisempina vuosina harjoitusolosuhteet 
ovat olleet vähän niin ja näin, tänä keväänä ne 
ovat vain näin. Niin jää pois. Tekonurmi ei ke-
vääksi valmistunutkaan ja kaiken hyvän lisäksi 
se tekonurmelle tuleva nykyinen hiekkakenttä on 
sitten remontissa. Missäs sitten potkittaan? Olis-
ko kellään tiedossa hiekkakenttää, missä harjoi-
tella lumien sulettua? Harjoituskausi aloitettiin 
tammikuussa liikuntahallissa ja jatkunee siellä 
vielä pitkään. Täytynee koettaa järjestää har-
joituspelejä Iisalmeen useampia, jotta normaa-
lialusta tulisi tutuksi. 

Kaikesta huolimatta hommassa on nyt tekemi-
sen meininki. Kaupunki on tehnyt ison satsauk-
sen olosuhteitten parantamiseen ja niin kaupun-
gin kuin seuran panostuksista huolimatta ja em. 
mainituista instansseista riippumattomista syistä 
asianlaita on nyt tämä. Tyydytään siihen, mitä 
meille nyt annetaan ja odotetaan parempaa tu-
levaisuudelta. 

Joukkueen osalta systeemit ovat siis valmiik-
si kunnossa. Ei tarvita enää muuta kuin reipas-
ta mieltä ja odotellaan harkkojen kera eka peliä. 
Ensimmäinen kauden ottelu pelataan Siilinjär-
vellä sunnuntaina 19.5 klo 13 Ahmon kentällä. 
Ensimmäinen kotipeli on keskiviikkona 5.6 ja 
vastaan astelee here I come, eli JuPy.
Kaikille kiitos menneestä kaudesta!  Ennenkaik-
kea kiitos meitä menossa auttaneille 98-tytöille. 
Näytitte pelaamisen mallia monelle pojalle niis-
sä peleissä, missä olitte mukana. 
Toivottavasti saamme taas hienoja kokemuk-
sia pelimatkoilta, joita te arvon urhot voitte sit-
ten kehuskella aikuisina omalle jälkikasvullenne. 
Kiitos myös vanhemmille, että olette antaneet 
lapsenne meidän hellään huomaan. Samoilla 
rukkasilla meinattiin murjoa heitä tulevanakin 
suvena. Kuulummehan lisenssimäärältään Kiu-
ruveden suurimpaan seuraan nimeltään KiuPa!

Futisterveisin Pete K

D13 juniorit (2000 synt.)

www.kiupa.sporttisaitti.com

Jojo Petri, koutsi Tomi, huoltaja Marko sekä 2000 syntyneet pojat, 
eli KiuPa D13 pojat.
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www.kiinteistotili.fi

Lukkoseppä
Kiuruvedellä
Lari Matikka
040 470 8526

TILITOIMISTO
KIURUN LASKENTA KY

Jouko Koivunen
Virastokatu 1

74700 Kiuruvesi
Puh. 044 526 3057

jouko.koivunen@pp1.inet.fi

Kun KiuPan naisjoukkue keväällä 2012 kasat-
tiin, oli yhteiset juoksuaskeleet kadoksissa ja nii-
tä alettiin Riston voimin ja opastuksin etsi. -95, 
-96 ja -97 vuonna syntyneet tytöt tarvitsi lisää 
pelaajia osallistuakseen naisten pienkentän pii-
risarjaan. Joukkue saatiin kasaan jo muutaman 
vuoden taukoa pitäneiden pelaajien ja muual-
la lajia harrastaneista pelaajista ja noin parisen-
kymmentä innokasta naispelaajaa alkoi treena-
ta. Alku tuntui ontuvan pahasti, mutta kun naiset 
löysivät yhteisen sävelen pelikentille, alkoi tulos-
takin syntyä. Voittoja tuli, kuten myös katke-
ria tappioita, mutta asenteella mentiin loppuun 
saakka. Ja kesän lopussa tuloksena olikin perus-

sarjan voitto. Joten kaikin puolin ensimmäinen 
yhteinen kesä meni ehkä odotustenkin yläpuo-
lelle, siitä onkin hyvä jatkaa.
Kauteen 2013 valmistaudutaankin nyt 2 KiuPan 
naisjoukkueen voimin, joukkueiden vetovastuus-
sa jatkaa Risto. Vuonna -98 syntyneet tytöt liitty-
vät naisporukkaan ja ”uus-vanhat” kiupalaiset ja 
muiltakin paikkakunnilta palloilevat naiset ote-
taan vastaan joukkueisiin. Eli ensi kesänä näh-
dään tuplasti KiuPa väriä ja intoa viheriöllä. Ta-
voitteita on joukkueen sisällä nostettu, miksipä ei 
toinen joukkue pokkaisi kesällä valiosarjan mes-
taruutta, mikään ei ole mahdotonta! 

Yhteisin askelin ja tavoittein 
tulevaan kesään!

Made in Kiuruvesi

TEIPPAUKSET-ESITTEET
YRITYSTEKSTIILIT

MAINOS-JA LIIKELAHJAT

0400-685968 / Harri Heikkilä

 MAINONNAN
KAIKKI
KUVIOT

 MAINONNAN
KAIKKI
KUVIOT

Kaudelle 2013 KiuPan naiset lähtevät kahden joukkueen voimin
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www.peeassa.fi

S-market Kiuruvesi
Arkisin 8–21  
Lauantaisin 8-18
Sunnuntaisin 12–18
Puh. 010 762 8720

010-alkuisten puheluiden hinta (0,0835 € /puh. + 0,1209 € /min)

S-marketista saat 
paikallisia tuotteita
ja parhaat palvelut!

Vappuna 1.5. 
myymälämme on suljettu.

ABC Kiuruvesi
avoinna joka päivä 6-24

P. 010 762 9823 (0,0835 € /puhelu + 0,1209 € /min)
www.abcasemat.fi  www.noutopoyta.fi  www.apsi.fi

LÄHIRUOKA-ANNOKSIA ABC:LTA!
Saatavana myös muita paikallisia tuotteita: esim. Arctic Milk 
-juustot, Remeskylän Palvin lihajalosteet, Arpiaisen jauhot 

ja Moneralin haapalautaset.

Hauskaa vappua!

Viime kaudella miesjoukkue sijoittui seitsemän 
joukkueen sarjassa kuudenneksi, kasaten sarjas-
sa kahdeksan pistettä kahdessatoista ottelussa. 
Joukkueen paras maalintekijä oli Henri Kumpu-
lainen, joka pamautti 23:lla maalilla itsensä Viito-
sen maalikuninkaaksi. Kaudella 2013 joukkueen 
tavoitteena on sijoittua kolmen parhaan joukku-
een joukkoon, joten haastetta tiimillä kesän ai-
kana riittää. Tulevana kesänä miesjoukkue pelaa 
Itä- Suomen piirin Viitosta, lohkossa C. Lohko 
pelataan seitsemän joukkueen voimin, kaksinker-
taisena sarjana.

Miesjoukkue

FC  YPA Ylivieskasta 
on järjestänyt suurar-
pajaiset jo 13 kertaa.  
Jokaisella kerralla on 
pääpalkintona ol-
lut uusi  henkilöau-
to.  Vuonna 2013 
arpajaisten pääpal-
kintona on upouusi, 
yli 27 000 euron ar-
voinen VW Touran 
tila-auto.  Voittoluet-
telo on muutoinkin 
varsin muhkea, pal-
kintojen yhteisarvo 
kohoaa yli 100 000 
euroon.
FC YPA on ottanut 
vuosittain yhteistyö-

kumppaneikseen ur-
heiluseuroja maan-
laajuisesti, vuonna 
2013 on ensimmäis-
tä kertaa mukana 
myös KiuPa.  Kiu-
Pallakin on aiempaa 
kokemusta arpajais-
ten järjestämisestä, ja 
onpa ainaskin Heikki 
arpoja vuosittain ky-
sellytkin.  Oli nimit-
täin viimeksi jäänyt 
DDR-puhelin saa-
matta.
Suurarpajaismyyn-
nistä jää myyväl-
le seuralle provisio, 
kun taas pääjärjestäjä 

YPA huolehtii kaiken 
lupabyrokratian ja 
muut käytännön jär-
jestelyt.  Myynti al-
kaa heti huhtikuussa 
ja voittajat arvotaan 
21.9.2013. Voitot voi 
tarkastaa esimerkik-
si KiuPan nettisivulla 
olevasta linkistä.
Arpoja myyvät kaik-
ki KiuPan joukkueet, 
joten nyt on näppärä 
mahdollisuus päästä 
uuden umpivaunun 
puikkoihin vitosella!  
 

Suurarpajaiset 
2013

KiuPan miesjoukkue kesällä 2012

0400-685968 / Harri Heikkilä

KAIKKI 
MAINONNAN

KUVIOT

KAIKKI 
MAINONNAN

KUVIOT
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www.kiupa.sporttisaitti.com

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

Kaikki mitä tarvitset

TAVALLISTA PAREMPI
RUOKAKAUPPA

Asematie 11, II krs.
74700 Kiuruvesi

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

Timo Martikainen
varatuomari

Suomen Palloliiton olosuhdestrategian keskei-
simpänä valintana on jalkapalloilun ympärivuo-
tisten kilpailu- ja harjoitteluolosuhteiden määrän 
ja laadun lisääminen maassamme. Tärkeimpänä 
tavoitteena on jalkapallonurmirakentaminen, eli 
tekonurmikenttien määrän kasvattaminen. 
Jalkapallonurmien pelilliset ominaisuudet ja ul-
konäkö vastaavat jo lähes täysin luonnonnur-
mea. Jalkapallonurmen edut verrattuna nurmi-
kenttään ovat selvät. Hyvätasoisen nurmikentän 
käyttö rajoittuu vuodessa noin neljään kuukau-
teen ja viikkokäyttö maksimissaan noin 15 tun-
tiin viikossa. Lämmitettyä jalkapallonurmikent-
tää voidaan käyttää ympärivuotisesti, vaikkapa 
kellon ympäri. 
Lämmittämätön jalkapallonurmikin on käytös-
sä noin yhdeksän kuukautta vuodessa. Merkit-
tävä ero luonnonnurmen ja jalkapallonurmen 
välille syntyy ylläpito -ja hoitokustannuksien ja 
käyttötuntimäärien vertailussa, joissa on selväs-
ti osoittautunut, että yksi jalkapallonurmi vastaa  
kymmentä luonnonnurmikenttää. Perinteiset 
hiekkakentät ovat jäämässä historiaan, samoin 
kuin jalkapalloilijoiden hiekkahousut.
Uusia jalkapallonurmia asennetaan maahamme 
vuosittain noin 25 - 30 kentän vuosivauhdilla, 

kun samanaikaisesti nurmikenttäasennuksia on 
vain muutama. Viime vuoden lopussa maassam-
me olikin jo yhteensä 223 kenttää, joissa jalkapal-
lon harjoittelu ja pelaaminen tapahtuu turvallisis-
sa ja ajanmukaisissa olosuhteissa. 
Merkittävä muutos on tapahtunut myös hankkei-
den toteuttamisessa. Erilaiset kumppanuusmal-
lit ovat tulleet puhtaasti kunnallisten hankkeiden 
rinnalle. Kiuruveden kaupungin toteuttama ja 
KiuPan tukema kenttähanke on erinomainen esi-
merkki tällaisesta yhteistyöstä, jossa urheiluseu-
ra toimii kumppanina kaupungin kanssa liikun-
taolosuhteiden kehittäjänä. 
Oman Kotikentän rakentuminen luo varmasti 
KiuPasta entistäkin vahvemman, yhteisöllisem-
män ja elinvoimaisemman jalkapalloseuran. Mal-
li sopii esimerkiksi myös muille seuroille. 

Suomen Palloliitto toivottaa rakennushankkeelle 
mitä parhainta menestystä ja samalla kiittää Kiu-
ruveden kaupungin päättäjiä ja KiuPan johto-
kuntaa viisaista päätöksistä ryhtyä toteuttamaan 
kenttähanketta. 
SUOMEN PALLOLIITTO 
Tero Auvinen 
olosuhdepäällikkö

JALKAPALLONURMI 
KIURUVEDELLE- 
Kiitos kaupungin ja 
Kiuruveden Palloilijoiden!

Keinonurmella saadaan hyvät olosuhteet myös hieman talvisemmalla kelillä
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PÄIVYSTYS 24HPÄIVYSTYS 24H
040-524 8018040-524 8018

KAIKKI LVI-TYÖT, TARVIKKEETKAIKKI LVI-TYÖT, TARVIKKEET
ILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUTILMA- JA MAALÄMPÖPUMPUT

PELLETTI- JA ÖLJYPOLTINHUOLLOTPELLETTI- JA ÖLJYPOLTINHUOLLOT

Kiuruveden
Oy

 Pitkän talven jälkeen Helmet lähtivät uuteen 
kauteen jälleen intoa ja energiaa puhkuen. Niin 
innokkaana, että uusi peliasukin oli hommatta-
va. Isot kiitokset sponsoreille! Myös valmennus-
puolelle tuli muutos; Helmien valmentaja joutui 
jäämään kuvioista pois omien työ- ja jalkapallo-
kiireidensä vuoksi. Kausi ei siis alkanut parhaal-
la mahdollisella tavalla, oli laitettava uusi valmen-
taja hakuun. Kun sopivaa ehdokasta ei löytynyt, 
huomasimme, että onhan allekirjoittaneella pal-
jon aikaisempaa pelitaustaa ja valmentamiseen-
kin syttyi into. Ongelma oli siis ratkaistu ja pää-
simme keskittymään olennaiseen, harjoitteluun.

Kesälle oli luvassa kolme turnausta sekä syksym-
mälle vielä yksi.  Emolahden Beach Futis Pyhä-
salmessa, paikallinen Karhu-turnaus Lahnasten 
Mäkipirtillä sekä SiPs:n harrasteturnaus Siilinjär-
vellä. Yksi neljästä, kovasti odottamamme Kuo-
pion Pallokissojen järjestämä Naati Elä Laaka-
se (NEL) turnaus kuitenkin peruuntui järjestäjien 
taholta.

Talvikauden alkaessa Helmet ovat pitäneet kun-
toaan yllä  harjoitellen sisäjalkapalloa sekä mui-
ta liikuntalajeja. 

Olemme ehtineet jo osallistua Kajaanissa 16.3. 
järjestettyyn FC Wimman futsal- turnaukseen ja 
sijoituimme kolmanneksi. Hyvä Helmet!

Kaiken kaikkiaan kaudesta jäi hyvä mieli. Tur-
nauksiin lähdimme ”Periksi ei anneta”-asenteel-
la, usein muutamalla vaihtopelaajalla, ikävä kyllä, 
sillä emme nimittäin välttyneet loukkaantumisilta 
tai flunssapöpöiltä kauden aikana. Taisteluatah-
toa siis löytyi! Jokainen Helmi teki parhaansa sekä 
harjoituksissa että peleissä läpi kauden. Valmen-
taja ei voi muuta, kuin olla joukkueestaan ylpeä!

Kausi 2013 tuo tullessaan jälleen edellä mainitut 
harrasteturnaukset sekä uutena kesän ohjelmassa 
MMReiska- turnaus Vesannolla. Nyt vain odot-
telemaan kevättä ja lumien sulamista, jotta pää-
semme taas ulkokentille harjoittelemaan tulevia 
koitoksia varten! 

                                                                                                                                                                            
Meeri Pehkonen
pelaajavalmentaja
FC Aidot Helmet

Helmikausi 2012

Helmiä löytyy paitsi simpukoista, myös uimahallin rappusilta.  Kuva: Tommi Jauhiainen.

kiuruvedensammutinhuolto@gmail.com

p.040-507 44 58
KAIKKI 

MAINONNAN
KUVIOT

KAIKKI 
MAINONNAN

KUVIOT
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Tahdon saada suu-
ren.  Vuosikaudet sitä 
on kuljettu Lahnas-
ten Metsäpirtin Kar-
hu areenalla toinen 
toistaan laadukkaam-
malla KiuPa koutsien 
joukkueella tavoitteena 
kaataa Karhu.  Haa-
veeksi se on kuitenkin 
aina jäänyt.  Pari ker-
taa on sinnitelty finaa-
liin saakka, mutta aina 
on joku osoittautunut 
nohevammaksi.  Mut-
ta uskoa ja uhoa riittää, 
jospa tulevana kesänä?

Mahdollisuus kaa-
taa Rantalassa jo tal-
viuniltaan herännyt 
Karhu tarjoutuu jal-
kapallon puulaaki-
joukkueille unikeon-
päivänä, heinäkuun 
viimeisenä lauantai-
na 27.7.  Oskarihan 
muutti jo kulttuurita-
lolle, mutta kenen ko-
tiin matkaa Lahnasten 
palkintokarhu?  Jouk-
kueita turnauksen pro-
moottori Rice Juntu-
nen  hyväksyy mukaan 
kymmenkunta, joista 

päivän mittaan setvi-
tään voittaja.  Hallitse-
va mestari KiPaPo oli 
vuoden 2012 finaalissa 
vakuuttava voittaen El 
Cabacon 5-0.
Viihdepuoli on ol-
lut myös turnauksessa 
aina laadukasta.  Ken-
tällä ja sen laidalla on 
nähty toinen toistaan 
tunnetumpia viihde-, 
karaoke- ja magiatai-
tureita.  Nähtäväksi 
jää, mitä areenan laita-
milla ja lammilla kesäl-
lä 2013 tapahtuu.

Karhua mä metsästän

Tätä jahdataan heinäkuun lopulla

�

Wwww.kellopuoti.fi

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

Palvelemme 
ma-pe 10 - 17.00
la 10 -13.00  

MP513

40,00 €

45,00 € 

kirkas   

 pinkki, synt.aqvaMP511 
38,00 €   

MP512
34,00 €

32,00 €

Hopeinen
kasteristi

Kastesormus enkelillä
 MP217 pinkki, sininen ja kirkas

49,95 €

MP718 pinkki, 
sininen ja kirkas

Hopeinen kasteranne

AR219P Pinkki  

AR219S Sininen

LAHJAT PIENOKAISELLE
u u  e l a ko ov nhe l ! U t us kast ma j k is a mmi ta

KR650 Kastekehys
 18 x 14 cm    70,50  €

KR620 Enkelituikku
    9,0 x 9,0 cm    38,00  €

Kuva koko n. 9 x 13 cm K 3 2 c   9,  R 76   17 x 0 m  9 50 €R 6 2 c   53, 0 K 26  0 m  5 €

Valikoimistamme löydät yksilöllisiä
kaste- ja kummilahjoja pienokaisen

ensimmäiseen juhlaan.

K s ma j t l .5   a te l a  a k 0 €

Muumipankki
39 €

Muumi-
albumi
45 €

47,00 € 

LÄHIGRILLIMAKKARAT
kesän grillihetkiin

Myynti

Myynti

Kiuruvesi: 

Pyhäsalmi: 

Vieremä: 

Iisalmi: 

K-Market , S-Market, Maxi Makasiini,
Lähikauppa M.Juntunen, ABC, Tb

K-Market , S-Market, Salahmin kauppa

Prisma, ABC

K-Market, S-Market , ABC

Myynti

Kiuruvesi: 

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 

: 

NOSTOKONEPALVELU JK OY
Purukatu 2, 70800 KUOPIO

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

74700 Kiuruvesi
puh. 0400-373243

marko.kanerva@nostokonepalvelu.�
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30.4.

18.5. 

25.5. 

TULEVAA OHJELMAATULEVAA OHJELMAA

JAMES BAND 
VAPUN 
VASTAANOTTAJAISET 

KIURUVEDEN
ISKELMÄLAULU-
KILPAILU 2013

KESÄKAUDEN AVAJAISET

SWINGERS 

Asematie 9 ,  74700 Kiuruvesi 
puh .  017-7604600 

www.hotellipeltohovi.com

1.6. 
SCHOOL´S

OUT BILEET

NOSTE BAND 

TARJOLLA HYVÄÄ JA
MAUKASTA LOUNASRUOKAA

ark klo 10.30 alk sekä
ALA CARTE ANNOKSIA,
HAMPURILAISIA,PIZZAA

TERVETULOA
VIIHTYMÄÄN
TERVETULOA
VIIHTYMÄÄN

Pohjolankatu 1, Iisalmi
Puh. 017 812 500

Palvelemme
 ark. 9-17.30, la 9-13.30

Tervetuloa
palvelevaan

urheilukauppaan

KIUPANKIN
yhteistyö-
kumppani

jalka-
pallossa!

KIUPANKIN
yhteistyö-
kumppani

jalka-
pallossa!

Tervetuloa 
asioimaan!
Tervetuloa 
asioimaan!

       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

Kiuruveden kaupunki
toivottaa KiuPalle menestystä

palloilukaudelle 2013!

Kiuruveden kaupunki
toivottaa KiuPalle menestystä

palloilukaudelle 2013!palloilukaudelle 2013!

Kiuruveden kaupunki
toivottaa KiuPalle menestystä

palloilukaudelle 2013!

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!

NÄKÖKULMASTA KORUT
JA LAHJAT KEVÄÄN JA

KESÄN JUHLIIN!


