
60-vuotisjuhlajulkaisu



60-vuotisjuhlajulkaisu

24.10.2008

Päätoimittaja:

Heikki Jaakkola

Layout ja taitto:

Hyvän Olon Mediat Oy

Paino: Painohäme Oy

Painos: 7000 kpl

www.leisku.fi



3

On mukava saada lasku, jota ei tarvitsekaan maksaa. Yhä useammat 
asiakkaamme maksavat esimerkiksi kotivakuutuksensa pankkiasioin-
nistaan saamillaan OP-bonuksilla. Sitä kutsutaan keskittäjän eduksi. 
Tule käymään tai tutustu osoitteessa op.fi/bonus.

60-vuotias
Kankaanpään Seudun Leisku kiittää

tukijoita, yhteistyökumppaneita,
talkooväkeä, urheilijoita sekä vetäjiä

lämpimästi kuluneesta kaudesta
sekä juhlavuoden huomioimisesta.

Leisku näkyy netissäkin: www.leisku.fi

Leiskussa tapahtuu lähes päivittäin. Parhaiten pysyt ajan tasalla, 
kun vierailet säännöllisesti nettisivuillamme osoitteessa

www.leisku.fi
Sivuille päivitämme kisaennakot ja –raportit tuloksineen, sekä 

muutenkin tiedotamme harjoituksista, talkoista yms. Tulossa seuraa-
vaksi mm. seuraennätyksiä, kautta aikojen kaikki SM-mitalistit ja 

vanhoja seuralehtiä skannattuna!
Kesän aikana on myös valokuvattu satoja kuvia harjoituksista ja 

kisoista ympäri Suomea. Kaikki eivät millään mahtuneet tähän leh-
teen, loput löydät kuvagalleriastamme osoitteesta

leisku.kuvat.fi
Galleriaan linkki tottakai myös nettisivuiltamme. Jos et löytänyt ku-

vaasi tästä lehdestä, netistä se löytyy lähes varmasti!

Venesjärven Rantalavan ohjelmistosta ja varauksista
löydät tietoa osoitteesta

www.rantalava.fi.

Palautetta voit lähettää meille sähköpostilla osoitteeseen
palaute@leisku.fi.

Haluatko mukaan nettitiimimme? 
Sivujen päivittäminen, uusien juttujen tekeminen ja kuvien

lisääminen on helppoa ja mukavaa puuhaa! Ota rohkeasti yhteyttä
heikki.jaakkola@leisku.fi tai marja-liisa.kero@leisku.fi



Kulunut vuosi on ollut Kankaan-
pään Seudun Leisku ry:llä juhla-
vuosi. Alunperin Venesjärven Leis-
kuna tunnetun seuran perustami-
sesta tulee lokakuun 24. päivä ku-
luneeksi 60 vuotta. Perustajajäsenis-
tä on elossa on enää kolme; Sakari 
Aukeenpää, Martti Peltomaa ja Ola-
vi Raittila. Sittemmin seuran laajen-
nettua vaihdettiin nimeksi Kankaan-
pään Seudun Leisku ry, ja alaosas-
toina toimivat yleisurheilu-, lentopal-
lo- ja nyrkkeilyjaokset.

Toistaiseksi Kankaanpään Seu-
dun Leiskun parhaat menestys-
vuodet urheilusaavutuksissa ovat 
90-luvulta. Mm. vuonna -95 seu-
ra saavutti 40 SM-mitalia yleisur-
heilussa. Nyrkkeilyssä jo vuonna -
80 Veli Koota oli vielä Venesjärven 
Leiskun nimissä edustamassa Suo-
mea Moskovan olympialaisissa ja 
menestyi mainiosti.

Seuratyössä ei pidä laskea tun-
teja, se on pyyteetöntä talkootyö-
tä. Lasten ja nuorten harjoituksis-
sa mukana ja tukena olemisen li-
säksi toimimme mm. urheilukentäl-
lä kilpailuissa toimitsijoina, kesäisin 
myös Rantalavalla erilaisissa myyn-
ti- ja järjestyksenvalvontatehtävis-
sä. Näin ollen tämän hetken seura-
aktiivit toivovat, että vapaaehtoisia 
seuratyöntekijöitä tulisi lisää jouk-

koon mukaan. Tämä vapaaehtois-
työ (talkootyö) on seuralle kullan 
arvoista työtä. Tänä vuonna esim. 
Matti ja Marja-Liisa Kerolla tulee 
täyteen 25 vuotta, kun he ovat ve-
täneet Leiskun urheilukoulua. Roh-
keasti vain kaikki yhtään toimin-
nasta kiinnostuneet mukaan, otta-
kaa yhteyttä vaikkapa puheenjoh-
tajaan tai tulkaa hallille tai kentälle 
harjoituksiin mukaan. Ihan pienet-
kin hommat esim. varustehuollos-
ta, valokuvauksesta nettisivujen 
päivittämiseen ovat arvokasta seu-
ratyötä!

Lokakuun alussa alkaa taas ur-
heilukoulu. On ilo seurata kuinka 
nuoret lapset ovat innokkaina mu-
kana. Toivoa vain täytyy, että innos-
tus ja motivaatio säilyisi pidempään 
urheilun parissa. Näin saataisiin eh-
kä ohjattua nuoria parempaan elä-
mään.

Haluan vielä kiittää niitä yrityksiä, 
yksityisiä henkilöitä ja Kankaanpään 
kaupunkia seuralle antamastaan tu-
esta. Haluan kiittää seuraväkeä teke-
mästään vapaaehtoistyöstä ja toivot-
taa hyvää syksynjatkoa. Seuran ur-
heilijoille tsemppiä ja menestystä tu-
levissa kisoissa. Pitäkäähän edelleen 
seuran lippu korkealla!

Seppo Kivelä, puheenjohtaja

PuheenjohtajanPuheenjohtajan  
puheenvuoropuheenvuoro

Kankaanpään Seudun Leisku ry 60v

Venesjärven kylässä toimi sodan jälkeen kaksi seuraa. Vuo-
desta 1935 alkaen maamiesseuran ala-osastona urheiluseu-
ra Isku ja TUL:n alainen Toive. Toiminta oli vilkasta ja liikunta-
harrastusten kokoontumispaikkana oli Tuomolan kangas. Vuo-
den 1948 syyskesällä seurojen välisen pesäpallo-ottelun jäl-
keen alettiin vakavasti neuvotella voimien yhdistämisestä ja 
uuden seuran perustamisesta. Asiassa päästiin nopeasti rat-
kaisuun ja Venesjärven Leiskun toiminta alkoi 24.10.1948. 
V. V. Lehtinen valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja sih-
teerin tehtäviä ryhtyi hoitamaan Olavi Raittila. 

Kankaanpään seu du

Aluksi seuraa pidettiin puhtaasti kylä-
seurana eikä se kuulunut minkään liiton 
tai järjestön alaisuuteen. Toiminta alkoi ak-
tiivisesti ja valittu johtokunta otti talousasi-
oiden hoidon tehtäväkseen.

Järjestettiin tansseja ja ohjelmailtamia. 
Kannustettiin nuoria liikunnan pariin ja py-
rittiin saamaan vanhempi väki muuten mu-
kaan seuratoimintaan. Kylä- ja seuraottelut 
olivat silloin todellisia kyläjuhlia. Perinteis-
ten yleisurheilulajien lisäksi kilpailtiin mm. 
pyöräilyssä, nuolenheitossa, pussijuoksus-
sa ja monessa muussa lajissa.

Urheilukenttä Venesjärvelle
Toiminnan laajentuessa oli tarve saa-
da oma urheilukenttä kylään. Hyvä paik-
ka löytyi koulun ja järven väliseltä alueelta. 
Alustavat työt aloitettiin heti. Kuitenkin vas-
ta vuonna 1971 silloinen kauppala myön-
si 4000 markan määrärahan kentän kun-
nostamiseen. Leiskulaisista löytyi taas hy-
vää talkoohenkeä ja kenttä saatiin nopeas-
ti kuntoon. Kentän vihkiäisotteluna pelattiin 
Leiskun ja Kankaanpään kauppalan välinen 
pesäpallo-ottelu. Virka- ja luottamusmiehis-
tä koottu joukkue joutui tunnustamaan isän-
täjoukkueen paremmaksi lukemin 6-4. Siitä 

Mattilan lenkki 1,5 km, johdossa Matti Laurila.
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eu dun Leisku 60-vuotta – lyhyt historiikki
alkoi pitkään jatkunut perinne pe-
säpallon ystävyysotteluissa.

Kontaktien luomista
Vaikka pesäpallo ei ole kuulunut 
kovinkaan näkyvästi seuran ohjel-
maan on lajin parissa löytynyt muu-
takin kosketusta. Niinpä eduskunta 
haastoi Leiskun pesäpallo-otteluun 
Helsingin Kaisaniemen kentälle 
1970-luvun lopulla. Siinä ottelus-
sa Leisku voitti nimekkään vastus-
tajansa, jossa pelasi kaksi silloista 
kankaanpääläistä kansanedusta-
jaa. Kankaanpään Mailan kanssa 
julkaistiin 1980-luvulla Yhteispeli-
nimistä lehteä ja Leiskun pikavies-
tijoukkueissa on nähty vuosien var-
rella mukana KaMan pelaajia. 

Toiminta laajenee 
– nyrkkeily nousee.
Vuonna 1972 Leisku liittyi SVUL:n jä-
seneksi ja myös lajivalikoima kas-
voi. Yleisurheilun ja pesäpallon li-
säksi lajiohjelmaan tuli vuonna 

1973 lentopallo ja 1975 nyrkkei-
ly. Lyhenteestä VeLe tuli tunnet-
tu nyrkkeilypiireissä. Pauli Päivi-
ke teki arvokasta valmennustyö-
tä apunaan Martti Rajakangas ja 
Taisto Anttila. Kootan veljekset 
Aarne, Taito, Usko ja Veli iskivät lu-
kuisia pm-mitaleita ja myös mo-
ni saavutti SM-mitaleita. Pisim-
mälle eteni Veli Koota, joka astui 
kehään Moskovan olympialaisissa 
1980 ensimmäisenä kankaanpää-
läisenä olympiaurheilijana. Aktiivi-
uransa jälkeen Veli Koota on teh-
nyt arvokasta valmennustyötä. Hä-
nen suojattinsa ovat tuoneet Leis-
kulle lukuisia SM-mitaleita.  Nais-
ten kuntonyrkkeily on ollut myös 
suosittua ja naisnyrkkeilijöistä mm. 
Piritta Kallio, Terhi Lukka ja Anna 
Koota olivat SM-mitalisteja. Sa-
moin Veli Kootan  opeilla ja hyväl-
lä menestyksellä nousi kehään ras-
kaan sarjan nyrkkeilijä Janne Ka-
tajisto. Isänsä jälkiä jatkaa Mat-
ti Koota, joka on jo ehtinyt ottaa 

monta SM-mitalia. Matin seura on 
tällä hetkellä Kankaanpään Nyrk-
keilijät.

Lentopalloa piiri-sarjoissa
Lentopallojaosto sai hyvän ryh-
män koolle heti, kun lentopallo 
tuli lajiohjelmaan. Miehet pelasi-
vat aluksi V-sarjassa ja nousivat 
pian IV-sarjaan. 1980-luvun alus-
sa aloitettiin ympärivuotinen har-
joittelu ja miehet nousivat III-sar-
jaan. Naiset tulivat myöhemmin 
mukaan ja pelasivat myös piirisar-
joissa. Lentopallojaoston puheen-
johtajina ovat toimineet Arvo Uu-
sitalo, Esa Loven, Jouko Vähämäki 
ja Seppo Kivelä. Seppo on edelleen 
lentopallojaoston, mutta nyt myös-
kin pääseuran puheenjohtaja.

Venesjärven rantalava- 
talkootyön näytös
Seuratoiminnan kehittyessä tu-
li rahan hankkiminen entistä tär-
keämmäksi. Niinpä silloinen seu-

ran puheenjohtaja  Sakari Aukeen-
pää, nykyinen kunniapuheenjohta-
ja ja sihteeri Helge Laurila alkoivat 
kehitellä tanssilavan pystyttämis-
tä Venesjärvelle. Iso talkootyö oli 
edessä, mutta hanke lähti hyvin 
etenemään ja jo 1980 –luvun al-
kupuolella Venesjärven juhannus-
valvojaiset keräsi yli 1000 hen-
keä viettämään keskikesän juhlaa 
luonnonkauniin järven rannalle. 
Rantalavasta on tullut myös suo-
sittu hää- ym. muiden tilaisuuksien 
pitopaikka. Tällaisen tanssipaikan 
ylläpito ja pyörittäminen vaatii kui-
tenkin jatkuvaa työtä, mikä lähes 
kokonaan tehdään talkoovoimin. 
Seuran puheenjohtajat ovat aina 
olleet hyvänä esimerkkinä seura-
väelle,  niin myös nykyinen seuran 
puheenjohtaja Seppo Kivelä.

Yleisurheilu nousee - 
urheilukoulut alkavat
Leiskun yleisurheilun tunnettu-
ja nimiä löytyy jo 1970-luvulta: 
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Kyläkilpailut Tuomolankankaalla oli suuri kyläjuhla 1930-luvun lopulla
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Torsti Myllymäki, Jorma Aukeenpää, Jarmo Itänen, Hannu Pitkänen ja 
Teuvo Rosenberg menestyivät pikamatkoilla ja otteluissa, mutta parhaat 
saavutukset tulivat viestikisoissa. Heidän valmennuksestaan vastasi Juk-
ka Aukeenpää. 

Tärkeä merkkivuosi yleisurheilussa oli 1983. Silloin käynnistettiin sään-
nöllinen urheilukoulutoiminta ja jo vuonna 1987 Leisku oli piirin kärjes-
sä sisulisäpisteissä. Urheilukoulujen päävetäjinä olivat Marja-Liisa ja Mat-
ti Kero sekä Jukka Aukeenpää. Vetäjiä on myöhemmin saatu paljon lisää, 
mikä on ollut yksi seuran menestyksen taustatekijöistä. Urheilukouluis-
sa on  ollut mukana yli tuhat nuorta. Vuosittain innokkaita urheilukoulu-
laisia on yli sata.

Vuosi 1987 on merkittävä taitekohta Leiskun historiassa. Silloin seuran 
nimi vaihdettiin Kankaanpään seudun Leiskuksi, koska seuran toiminta oli 
laajentunut koko Kankaanpään alueelle. Vuonna 1989 neuvoteltiin yleis-
urheilun yhdistämisestä Kankaanpäässä. Pitkälti onnistuttiinkin ja 1990-
luku alkoikin valtaisan yleisurheiluinnostuksen merkeissä. Liikuntahalli 
täyttyi parhaimmillaan parinsadan nuoren osallistuessa urheilukouluun. 
Myös jälkeä alkoi syntyä;

* Jouni Peltomaa  toi ensimmäiset yleisurheilun SM-pisteet Mikkelin 
SM-kisoista vuonna 1989, sijoittuen neljänneksi P 16 korkeudessa. 

* Timo Kero voitti ensimmäisen Suomen mestaruuden P 16-sarjan 1500 
metrin estejuoksussa vuonna 1990. 

* Sari Kulmala oli ensimmäinen Kalevan kisoihin osallistunut seuran 
urheilija vuonna 1991 ja jo kahden vuoden kuluttua Sari nähtiin Suomi-
Ruotsi maaottelussa kolmiloikassa maaotteluedustajana. Vuonna 1997 Sa-
ri voitti naisten 3-loikan Suomen mestaruuden Lappeenrannassa.

* Tytti Reho teki vuonna 1992 ensimäisen SE-tuloksen ja  juoksi sen 
jälkeen useita Suomen ennätyksiä, -mestaruuksia ja -mitaleita. Tytti oli 
vuonna 1995 seuran ensimmäinen aikuisten Suomen mestari Lapuan 
Kalevan kisoissa. 

* Koululaisten MM-kisoissa Kyproksella Tytti otti kultaa  800 metrillä 
ja Eveliina Peltola 100 metrin aidoissa. Ranskassa koululaisten MM –ki-
soissa Ariel Mäki-Soini sijoittui seipäässä toiseksi.

* Vuonna 1993 keväällä Leiskun tekemä nuorisotyö sai huomattavan tun-
nustuksen. SUL:n nuorisopäällikkö Juha Kuosa kävi luovuttamassa seural-
lemme sinetin. Leisku oli silloin 12. yleisurheilun sinettiseura Suomessa.

Vuonna 1995 -huikeaa menestystä  
Yleisurheilijat ottivat 40 SM-mitalia. Kalevan maljapisteitä seura koko-
si peräti 178 sijoittuen niissä ja seuraluokittelussa hienosti viidennek-
si. Vauhtia menestykseen antoi myös silloin alkanut Johanna Halkoahon 
kaksivuotinen seuran edustus, jossa kirkkaimpina saavutuksina oli kaksi 
mitalia nuorten MM-kisoista Sydneysta. Edellä mainittujen lisäksi seural-
le menestystä toivat mm. seuraavat kovat nimet  Eveliina Peltola, Johan-
na Risku nykyinen Lehtinen, Tuula Kero, Tanja Heinonen, Tanja Varis, Sa-
tu Rajala, Elina Tuori, Ariel Mäki-Soini, Antti Kero, Jari-Matti Kero, Lasse 
Kero, Jani Liesola, Lauri-Heikki Virtanen, Juha Rotola-Pukkila ja  Mark-
ku Salmela, Merja Koota, Elina Lahdenranta, Helena Jaakkola, Juha Kan-
dolin, Juha Tapiola.

Kopla 800
Suomen kestävyysjuoksun kehittämiseksi aloitettiin tallitoiminta. Helmikuus-
sa 1990 aloitti Leiskun talli, Kopla 800, ensimmäisenä Satakunnassa juok-
sukoulun. Mukaan tuli innokkaita nuoria ja Kopla-800 kuului useita vuosia 
Suomen kärkitalleihin. Kestävyysjuoksijoiden valmennuksesta on vastannut 
pitkälti Osmo Kero.  Koplan jäsenillä oli erinomainen yhteishenki ja nousu-
johteinen, päämäärätietoinen, ohjelmoitu harjoittelu tuotti hyviä tuloksia.

Kuva Porista Koiviston Iskun katujuoksusta. Kuvassa vas. Torsti Mylly-
mäki, Matti Kero, Jarmo Itänen, Hannu Pitkänen, Jarmo Jäniskangas, 
Jorma Aukeenpää, Osmo Kero. Kuvasta löytyvät Leiskun ensimmäisen 
SM-viestijoukkueen juoksijat: Torsti, Jarmo, Hannu ja Jorma.

Eveliina Peltola, Sari Kulmala, Tytti Reho ja Johanna Risku.

Kopla 800:n kovia menijöitä, ylhäältä Juha Rotola-Pukkila, Jari-Matti 
Kero, Markku Salmela, Jarno Vanhatalo, alhaalla Lasse Kero, Timo Ke-
ro, Jani Liesola.
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2000-luku alkaa hyvin. 
Uusi vuosituhat käynnistyi hyvällä yleisurheilumenestyksellä. Vuonna 2001 
Leisku oli seitsemänneksi paras yleisurheiluseura Suomessa 137 Kalevan 
maljapisteellä. Vielä vuonna 2002 Kalevan maljapistettä saavutettiin 79 
ja vuonna 2003   70 pistettä. Monien kärkiurheilijoidemme uran lopetta-
minen näkyi sittemmin seuran menestymisen laskuna. 

Paljon on ollut kuitenkin ilon aiheita 2000-luvun kilpakentillä. Yksi hieno 
hetki elettiin Tampereen SM-viesteissä, kun 4 x 100 metrin aitajuoksuvies-
tijoukkue Terhi Hakanen, Kirsi-Maria Kero, Elina Korjansalo ja Maria Pelto-
maa juoksivat  hienon N 19-sarjan Suomen ennätyksen 56,24, jota aikaa 
ei ole vieläkään rikottu. Tytöillä oli myös paljon menestystä SM-tasolla. Ryh-
mää täydensi Saija Hietapakka. Saijan paras matka oli 400 metrin aitajuok-
su. Elina ja Kirsi-Maria jatkavat vielä urheilu-uraansa. Elina teki tämän vuo-
den Kalevan kisoissa Tampereella hienon pituusennätyksensä 616 sijoittuen 
neljänneksi. Tyttöjen valmennuksesta on vastannut Matti Kero.

Nuoria lupauksia.
Tämän hetken Leiskun yleisurheilu painottuu pääasiassa nuoriin ja sisuli-
säurheilijoihin. Ville Myllymäki (18-v)  juoksi 100 metriä komeasti 10,94. 
Ville kuuluu ikäluokkansa Suomen kärkeen. Arttu Kangas (P15) pisti kuu-
laennätykset uusille metriluvuille 17,77.  SM-kisoissa Arttu sijoittui hy-
vätasoisessa kuulakisassa hienosti pronssille.  Leiskun sisulisäikäisissä 

nuorissa on monia lahjakkuuksia. Heistä kuullaan vielä kun vain säännöl-
linen, nousujohteinen harjoittelu alkaa.

Leisku kisajärjestäjänä.
Leisku on järjestänyt monia huomattavia kilpailuja Kankaanpäässä; Ruudik-
kaat SM-maastot juostiin helluntaina vuonna 1993. Kisajärjestelyistä vasta-
si Leiskun lisäksi Noormarkun Nopsa ja Merikarvian Into. VetoApu-kisat oli-
vat Kankaanpäässä vuonna 1996. Ne järjestettiin yhteistyössä Noormarkun 
Nopsan ja Kankaanpään Urheilijoiden kanssa. Vuosien aikana Leisku on jär-
jestänyt kaikkia piiritason kisoja. Perinteeksi on muodostunut vuosittain jär-
jestetty Kankaanpää Games. Tänä vuonna Leisku järjesti kaksipäiväisen pii-
rin Sisulisähuipentuman. Toimitsijamäärä nousi yli sadan.  Kisajärjestelyt on-
nistuivat hyvin ja myös tulospalvelu toimi erinomaisesti nuorten tietotekniik-
kaa hallitsevien toimesta. Uutuutena nettisivuille tuli hieno kuvagalleria. 

60-vuotiaan Kankaanpään seudun Leiskun historia kertoo mitä osaa-
vat ja innostuneet valmentajat ja vetäjät saavat aikaan nuorten ja lahjak-
kaiden urheilijoiden kanssa. Samalla se tuo esiin sen suuren talkootyön 
mitä tehdään koko ajan seuran talouden hoitamiseksi. Kun nämä tekijät 
ovat kunnossa  seuran tulevaisuus on  turvattu.

Matti Kero

Yleisurheilujaoston pj vuodesta 1977.

Tytöt SM viesteissä: Maria Peltomaa, Terhi Hakanen, Elina Korjansalo, Saija Hietapakka, Kirsi-Maria Kero. Tytöillä on edelleen hallussaan N 19 
4 x 100 m aj SE.



Ruotsin yleisurheilumaajoukkue saapui 

jälleen yrittämään Suomen kaatoa perin-

teikkässä, jo vuodesta 1925 järjestetyssä 

maaottelussa. Motivaatiosta ei ainakaan 

pitänyt olla pulaa, olihan Ruotsin jouk-

kueen menestys maaottelua edeltäneissä 

Pekingin Olympialaisissa odotuksiin näh-

den vähintäänkin heikko. 

Ennakkotilastojen mukaan 
Suomen naisten piti ottaa rö-
käletappio, kun taas Suomi oli 
miesten ottelussa selvä ennak-
kosuosikki. Ensimmäisen päi-
vän jälkeen kuitenkin miehet-
kin olivat hienoisesti tappiolla, 
ja naisten ottelu näytti luisuvan 
ennakoituun murskatappioon, 
kun eroa oli jo kahdeksan pis-
tettä Ruotsin hyväksi.

Leisku kiitti innokkaimpia 
talkoolaisiaan tarjoamalla ai-
tiopaikan maaottelun ratkai-
supäivän lauantain tapahtu-
maan.  N. 40-henkinen seuru-
eemme oli kovasti sitä mieltä, 
että ottelu kääntyy vielä Suo-

melle, joten olimme jo tuntia en-
nen lauantain ottelun alkua hais-
telemassa Olympiastadionin pik-
kuhiljaa kohoavaa tunnelmaa.

Lauantain ottelu starttasi klo 17 
aikaan, ja naisten moukarissa oli 
heti kolmoisvoitto todella lähellä. 
Merja Korpelan voittotulos oli sa-
malla hänen kauden parhaansa. 
Heti perään miesten seipäässä Ee-
meli Salomäki paransi ennätystään 
10 cm ja oli jopa lähellä voittoa. 
Samoihin aikoihin aiemmin  Leis-
kuakin edustanut Suodenniemen 
Johanna Halkoaho hoiteli 100 m 
aitajuoksun voiton Suomeen.

Miesten pituuden taistelua seu-
rasimme aitiopaikalta, kun hyp-

pääjät hyppäsivät aivan silmiem-
me edessä takasuoralla. Tommi 
Evilän poisjäänti loukkaantumi-
sen takia harmitti tietysti, mut-
ta hienosti miehet silti taistelivat 
selvän maaotteluvoiton Suomel-
le. Lauttakylän Petteri Lax voit-
ti rutiinituloksella 788. Suomen 
kolmoisvoiton pilasi viimeisillä 
kierroksilla kohtuullisesti onnis-
tunut Michel Torneus, joka kiilasi 
kolmanneksi ohi Otto Kilven.  Toi-
seksi tullut Juho-Matti Pimiä pa-
ransi ennätystään huimat 17 cm 
ja sijoittui toiseksi vain 2 cm Lax:
lle hävinneenä.

Leiskulla oli stadionilla edus-
tusta muutenkin kuin talkoovä-
en seurueessa. Aiemmin päiväl-
lä Leiskun nuoret urheilijat olivat 
taistelemassa Vattenfall seuraot-
telun finaalissa Janakkalassa. Fi-
naaliin pääsi tiukkojen karsintojen 
kautta 15 Suomen parhaan seu-
ran urheilijat kolmessa erikokois-
ten kaupunkien sarjassa. Leisku-
laiset kilpailivat 10-25 tuhan-
nen asukkaan kuntien Giga-sar-
jassa. Vattenfall-finaalin jälkeen 
myös nuoret urheilijat huoltaji-
neen suuntasivat Olympiastadi-
onille kokemaan hienoa tunnel-
maa, jota tämä perinteinen maa-
ottelu aina tarjoaa. 

Monen äänijänteet joutuivat 
koville suomalaisten urheilijoi-
den kannustuksessa. Todella 
hienoa oli kaikkien Vattenfall-
kisaan osallistuneiden nuor-
ten joukkueiden juoksu stadi-
onilla 33000 katsojan edessä. 
Siinä oli näkemistä ja nuoril-
le varmasti mahtava kokemus, 
josta voi myös ammentaa li-
säpontta omiin urheilutavoit-
teisiin. Eivätkä jääneet kat-
sojatkaan kylmiksi. Taisi suu-
ri innostuneiden reippaiden 
nuorten joukko saada monen 
silmäkulmaan liikutuksen kyy-
neleen, niin hienolta nuorten 
esiinmarssi tuntui.

Vaikka miesten keihään-
heitosta jäi odotettu kolmois-
voitto saamatta, hoitivat mie-
het kuitenkin lopulta urakkan-
sa hienosti. Maaottelun tärkein, 
eli voitto, tuli jälleen Suomeen 
murskanumeroin 215-193. 
Naisetkin venyivät hienos-
ti, eikä piste-ero enää toisena 
päivänä revennyt, vaikka tap-
pio tulikin. Maaottelun tulevai-
suus kuitenkin hieman jännit-
tää, sillä sekä tytöt että pojat 
hävisivät tällä kertaa selvin nu-
meroin.

Leiskulaiset kannustivat Suomen voittoon Ol

Vaihtoehto
HTeksti ja kuvat: Heikki Jaakkola
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on Olympiastadionilla

Vaihtoehto
Hörhiäisjuhlinnalle

9

”Todella hienoa oli kaik-

kien Vattenfall-kisaan 

osallistuneiden nuor-

ten joukkueiden juoksu 

stadionilla 33000 kat-

sojan edessä.”



Räväkkänä tyttönä tutuksi tul-
lut Tytti Reho päätti viime ke-
väänä tehdä aika perusteellisen 
muutoksen työelämässään. Pe-
rintätyöt pankissa olivat ahdis-
taneet jo pidemmän aikaa, ja 
Tytti tajusi, että on vielä sen 
verran nuori, että voi opiskel-
la itselleen uuden ammatin. 
Nyt Tytti opiskeleekin sitten Es-
poossa puualan artesaaniksi, eli 
tutummin puusepäksi. 

- Koulu on tosi innostavaa 
ja mielenkiintoista! Edes aa-
mukuuden herätykset eivät 
ahdista yhtään. Yhteen jakka-
ran jalkaan käytetään jo aina-
kin kymmentä erilaista konetta, 
Tytti kertoo innoissaan.

Nykyään Tytti lenkkeilee sen, 
minkä paikat kestävät. Nilkka-
vaivat hieman rajoittavat, mut-
ta lenkkeilyn rinnalle on nyt-
temmin löytynyt monenlaista 
ryhmäliikuntaa jumpista kun-
tonyrkkeilyyn. Tennistäkin tuli 
välillä harrastettua jo melkein 
tosissaan. Muuten Tytti ei ny-
kyään kilpaurheilua kauhean 
tarkasti seuraa, Olympialaiset 
ja MM-kisat yms. isommat ta-

Tytti Reho

pahtumat tottakai. Hiukan talkoo-
työtäkin tulee tehtyä:

- Viimeksi Suomi-Ruotsi –maa-
ottelussa olin naputtelemassa teks-
tejä tulostaululle.

Tytin mukavimmat muistot ur-
heilu-uralta eivät yllättäen liity 
mestaruuksiin tai ulkomaanmat-
koihin:

Teksti: Heikki Jaakkola

- Keron matkailuautolla teh-
dyt kilpailumatkat ja takapenkil-
lä pelattu Alias tulevat heti mie-
leen. Kerran Keron Lasse heitti ko-
ko pelin menemään, kun hermos-
tui. Myös Osmon maanantaijumpat 
Moision koululta ovat jääneet läh-
temättömästi mieleen.

Tytti muistaa myös harrastuksen 
olleen edullista. Helsingissä HKV:
ssä joutuu nykyään maksamaan yli 
300 euroa kaudessa, jos harjoitte-
lee ja kilpailee aktiivisesti. Leiskus-
sa kaikki oli tuohon verrattuna lä-
hes ilmaista.

Tulevan kesän haaveena Tytillä 
on uusia triathlon-kisa isoveljeään 
Akselia vastaan.  Nuoria urheilijoi-
ta Tytti kehottaa pitämään mielen 
iloisena. Urheilua ei saa ottaa liian 
vakavasti, mutta valmentajia kan-
nattaa kuunnella tarkasti!

Mitä kuuluu
Mitä kuuluu  

tänään?tänään?

Tytti Reho
s. 5.8.1977

 

Ennätykset:

400 m: 55.45

800 m: 2:01.29

1500 m: 4:13.58

 

Saavutuksia:

N 800 m 3 * SM 1.

N 1500 m SM 1.

N 4 x 800 m 2 * SM 1.

N 22 800 m SE (2:01.29)

Nu 800 m EM 2. (1993)
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90-luvulla mm. useita Suomen 
mestaruuksia Leiskun väreis-
sä voittanut, nyt 34-vuotias Ti-
mo Kero viimeistelee omakoti-
taloaan Maskussa Turun lähellä. 
Uudessa talossa asuvat Timon li-
säksi vaimo Anne ja lapset Ver-
neri (5v) ja Milja (2v). 

Timo urheilee edelleen sään-
nöllisesti. 2-3 lenkkiä viikossa 
täydentyvät kuntosaliharjoitte-
lulla. Timo asettaa itselleen ai-
na muutaman isomman tavoit-
teen vuodessa, joita ennen tu-
lee sitten harjoiteltua vielä vä-
hän enemmänkin. Vuosittain 
ohjelmaan kuuluu jokin mara-
ton, ja seuraavat tavoitteet ovat 
Karhuviesti ja ensi kevään SM-
maastot. Nykyään ei kultamita-
leita enää tavoitella, pääasia on 
itse liikkuminen.

- Täytän ensi vuonna 35, jo-
ten pääsen jo veteraanisarjoi-
hin... ovet arvokisoihinkin ovat 
siis täysin auki, jos vain rahoitus 
järjestyy, Timo vihjailee.

Arjen täyttää erilaiset myyn-
ti-, ylläpito- ja konsultointityöt 
omassa IT-alan yrityksessä Ne-

torek Oy:ssä. Urheilun lisäksi har-
rastuksetkin liittyvät sitten lähin-
nä tietotekniikkapuolelle. Applen 
tuotteet kiinnostavat, ja lenkeillä-
kin kirittäjinä on erilaisia vempe-
leitä, joiden avulla suoritusta voi 
sitten myöhemmin tarkastella tie-
tokoneen ruudulla. Myös valmen-
nus on alkanut kiinnostaa entistä 

Timo Kero
Teksti: Heikki Jaakkola

enemmän. Timon valmentama An-
ne-vaimo voittikin keväällä TuUL:n 
maastojoukkuessa SM-pronssia.

Mukavimpina muistoinaan ur-
heilu-uralta Timo mainitsee mm. 
SM-viesteistä 4x1500 m kisat, 
sekä erityisenä muistona Lahden 
Eliittikisat, joissa juoksi tuolloisen 
ennätyksensä myöhään illalla sta-
dionin valojen luodessa kentälle 
varjoja ja tunnelmaa. Muutenkin 
Leiskun ajat ovat antaneet paljon 
mahtavia muistoja ja ystäviä, sekä 
terveet elämäntavat. 

- Sitkeää ja pitkäjänteistä har-
joittelua maltilla, niin kyllä ne tu-
lokset sieltä tulee. Älkää poltta-
ko itseänne loppuun liian nuorina, 
ovat Timon terveiset nuorille urhei-
lijanaluille.
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Timo Kero
s. 19.2.1974
 

Ennätykset:

800 m: 1:50.28

1500 m: 3:43.28

3000 m: 8:11.45

3000 m ej: 9:01.74
 

Saavutuksia:

M 1500 m halli-SM 3.

M 4 x 1500 m SM 2.

M 4 x 800 m SM 3.

M 18 1500 m SM 1.

M 16 1500 m ej SM 1.



Sari Veistelehto s. Kulmala
Teksti: Paavo Tuori

Mitä kuuluu
Mitä kuuluu  

tänään?tänään?

Lamminkylästä Suomen 
mestariksi
Kankaanpään Lamminkylä tar-
joaa puhdasta luontoa ja rau-
hallisen kasvuympäristön lap-
selle. Kun lapsi syntyy vielä 
perheeseen, jossa on yrittäjä-
henkeä ja ahkeruutta työn te-
koon, ei sijainti ja matka ole es-
te monipuolisillekaan liikunta-
harrastuksille. Siinä kasvuym-
päristössä Sari Kulmala varttui 
naisten  Suomen mestaruutta. 

Tärkeällä sijalla uran luomi-
sessa olivat vanhemmat Jouko 
ja Sinikka  Kulmala, joilta riitti 
aikaa tyttäriensä Sarin ja San-
nan urheiluharrastuksille.

Jo alle kouluikäisenä Sari 
osallistui hiihtokisoihin ja mu-
kaan tulivat vähitellen maasto-
juoksu ja yleisurheilu eri muo-
doissaan. Vuonna 2001 päätty-
nyt ura Kankaanpään seudun 
Leiskussa huipentui kolmiloi-
kan naisten Suomen mesta-
ruuteen vuonna 1997. Yhteen-
sä SM-mitaleja Sarille kertyi 
kymmeniä ja edustustehtävis-
tä merkittävimpiä ja mieleen-
painuvimpia olivat Suomi-
Ruotsi maaottelut. Sarin pi-
sin kolmiloikkatulos oli vuon-
na 2000 hypätty 13.74, jossa 
tosin oli tuulta niukasti yli sal-
litun. Sallituissa tuulissa ennä-
tykseksi jäi 13.56.

Kolmiloikan ohella SM-mi-
talien ja muiden saavutusten 
määrää kartutti Sarin monipuo-
lisuus, sillä etenkin pikamatkat, 
aitajuoksu ja pituus olivat kol-
miloikan ohelle menestyslaje-

ja. Parhaalle pituustulokselle ker-
tyi mittaa lievään myötätuuleen 
602 senttiä, nopeutta löytyi sa-
tasella aikaan 12,57 ja 200 met-
rillä 25,68 lukemiin. 100 metrin 
aitojen ennätys 14,47 oikeutti 
myös naisten A-luokkaan.

Myös ottelut ja pidemmät-
kin juoksumatkat tulivat tutuik-
si. Monet hienot yksityisajat vies-
teissä osoittivat, että ainesta oli 
myös 400 ja 800 metrin mat-
koille. Näytöt jäivät vain muuta-
maan viestijuoksuun.  Niihinkin 
Sari lähti aina mukaan kun seura 
tarvitsi, vaikka lajiharjoittelu oli-
kin suuntautunut muualle. 

Monipuolisuus urheilijana ja jo 
nuoruusvuosina luotu laaja poh-
ja auttoivat Saria pysymään lähes 
koko urheilu-uran ajan terveenä. 
Kun siihen lisätään valmentajan 
kiitoksena suojatilleen tunnolli-
suus ja huolellisuus kaikessa har-

joittelussa, myös tu-
losta syntyi.

Jos lajivalinta ei 
olisi osunut yleis-
urheiluun, olisi Sa-
ri saatettu toden-
näköisesti nähdä 
menestyvänä kil-
pahiihtäjänä. Sen 
osoittivat lapsuu-
den näytöt hiihto-
laduilla.

Urheilu-uransa 
ohella Sari hoiti tun-
nollisesti opiskelut, 
valmistuen Vaasan 
yliopistosta kaup-
patieteiden maiste-
riksi. Täysipäiväinen 

työ liike-elämän palveluksessa 
ja urheilu huipulla olivat kuiten-
kin liian raskasta ja johtivat uran 
päätökseen vuonna 2001.

Koti Helsingissä
Nykyisin Helsingin keskustas-
sa Mikko-aviomiehensä,  tyttä-
rensä Evelinin ( 7kk) ja koiran-
sa Robinin kanssa asuvan Sarin 
työpaikka on Amer Sportsin ra-
hoitusosastolla Treasury Contrl-
lerina, josta hän on juuri nyt äi-
tiyslomalla. Satakunta on edel-
leen lähellä sydäntä, sillä avio-
puoliso on syntyisin Porista. Eikä 
Helsingin ja Kankaanpään väli-
matkakaan ei ole este, sillä Eve-
lin on kullannuppu, jonka isovan-
hemmat haluavat nähdä mahdol-
lisimman usein.

Perheen ohella harrastuksiin ei 
paljoa aika jää, mutta liikunta on 
edelleen se ykkönen.

- Lenkkeilen, teen lihaskun-
toharjoituksia, pelaan golfia ja 
hiihdän talvella, kertoo mieliruo-
kanaan sushia, juomanaan vettä 
pitävä pop/rock-musiikin ystävä.

Itse yleisurheilun parissa Saria 
ei Helsingissä vielä nähdä, mutta 
kenties jatkossa.

- Seuraan nykyisin sivusta su-
juvasti kilpailutuloksia ja toivon, 
että lapseni innostuisi yleisur-
heilusta. Sieltä löytyy myös ny-
kyinen suosikkiurheilijani Tom-
mi Evilä.

Mukavia muistoja
Yleisurheilu Leiskussa antoi me-
nestyksen ohella Sarille paljon. 
Yhteistyö valmentajana toimi-
neen Matti Keron kanssa sujui 
hienosti.

- Sain kokea suuria tunteita 
laidasta laitaan, tavoitteellisuut-
ta ja sitä kautta määrätietoisuutta 
elämään. Parasta oli hyvä jouk-
kuehenki. Vaikka treenasimme lu-
jaakin, oli siinä kuitenkin mukana 
hyvää huumoriakin.

Jotain kuitenkin jäi hieman 
hampaan koloon Kankaanpään 
yleisurheilusta.

- Paremmat talviurheilumah-
dollisuudet sekä rahallisen tu-
en niukkuus lajille jäivät hieman 
harmittamaan.

Terveisensä nuorille leiskulaisil-
le Sari muotoilee lyhyesti.

- Yleisurheilussa tarvitaan jä-
mäkkää asennetta, mutta ko-
va ja pitkäjännitteinen työ tuot-
taa tuloksia. Urheilkaa hymys-
sä suin!
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Satakunnassa on eletty hyvässä 
vauhdissa pitkän aikaa. Tilanne on 
edelleen hyvä, mutta pientä huo-
lenaihettakin on näkyvissä. Kale-
van Malja –pisteitä tuli tänä vuon-
na enemmän kuin viime vuonna, 
mutta parhaista vuosista jäätiin 
selkeästi.  Harrastajamäärissä on 
pientä kasvua viime vuoteen, to-
sin 2000-luvun parhaista vuosis-
ta jäätiin selkeästi. 

Toivon mukaan tilanne on vain 
väliaikainen, sillä mahdollisuuksia 
Satakunnassa kyllä on. Sen aikai-
semmat vuodet ovat näyttäneet. 
Satakuntalainen henki ja tekemi-
sen meininki on saatava useam-
paan seuraan takaisin. Siinä tar-
vitaan vahvaa yhteistyötä seurojen 
kesken. Jokaisessa seurassa tulee 
olla edelleenkin yleisurheilukoulu 
ja seurakisajärjestelmä, mutta oli-
siko nuorisovalmennuksessa jo ai-
ka ottaa yhteistyön henki. Kaikkiin 
seuroihimme en usko löytyvän tar-
peeksi valmentajia, jotta yleisurhei-
lukoululaiset voitaisiin viedä eteen-
päin kilpaurheilun tietä vaan useim-
pien seurojen on otettava aivan uusi 
askel yhteistyön suuntaan. En tar-
koita seurasiirtoja vaan yhteisiä 
valmennusryhmiä, jossa kukin voi 
edustaa seuraa, jota haluaa. Aino-
astaan suuremmissa seuroissa saat-
taa olla mahdollista toimia yksin.

Menneen kesän menestys osoit-
ti, että meillä on useita erittäin lah-
jakkaita nuoria, joilla on edellytyk-
siä menestymiseen kansainvälisillä 
kentillä. Meidän tehtävänä on huo-

Ihmiset valmiita 
vapaaehtoistyöhön
Kaikesta huolimatta nykypäivän 
ihmiset ovat edelleen kiinnostu-
neita seuratoiminasta. Erityises-
ti määrätyn mittaisiin projekteihin 
on helppo saada osallistujia. Pitkä-
jänteisempään seuratyöhön toimi-
joiden saaminen ei ole aivan yh-
tä helppoa, näin olen jokaisen seu-
ran lähes jokaiseen kokoukseen tu-
lisi jossakin määrin kuulua mietin-
tä uusien ihmisten hankkimiseksi. 
Harva ihmisistä itseään tehtäviin 
tyrkyttää, mutta sitäkin enemmän 
heitä on tulossa, kunhan vain us-
kalletaan kysyä heitä tiettyyn, en-
nalta määrättyyn tehtävään. Usein 
ongelmamme on se, että uusille ih-
misille tyrkätään koko vastuu sa-
malla tavalla kuin seurassa tehtä-
vät on ennenkin hoidettu. Eikö nyt 
olisi hyvä hetki vastuuttaa ja teh-
dä selkeä työnjako omaankin seu-
raan? Tällöin jokunen uusi ihminen 
voisi tarttua haaviinkin.

Varsinkin nuorille kannattaa ko-
rostaa myös henkilökohtaista hyö-
tyä seuratoiminnassa mukana ole-
misesta. Kouluttautumalla ohjaa-
ja- ja valmentajakursseilla se-
kä toimimalla ohjaus- ja valmen-
nustehtävissä seurassa, saa nuori 
erinomaista kokemusta ihmisten 
kanssa työskentelystä ja lisäpis-
teitä hakiessaan opiskelupaikkaa. 
Moni työnantaja katsoo eduk-
si nuoruusiän aktiivisuuden. Seu-
ralta panostaminen myös nuorten 
kouluttamiseen on panostamista 
oman seuran tulevaisuuteen pit-
källä tähtäimellä.

Yleensäkin seuroissa kannat-
taa vahvasti miettiä minkälaiseen 
toimintaan seura haluaa keskittyä 
ja mihin sillä on resursseja. Onko 

Satakunnassakaan kaikkien seu-
rojen yritettävä viedä lahjakkai-
ta ja innokkaita nuoria kansallisil-
le ja kansainväliselle huipulle vai 
riittäisikö jonkun seuran tavoit-
teeksi laadukkaan urheilukoulu-
toiminnan ja siihen liittyvän kil-
pailutoiminnan organisointi? Vai 
olisiko seurojen yhteiset nuorten 
valmennusryhmät avain yksittäis-
ten urheilijoiden motivaation jat-
kumiseen? Suuri ongelmahan on 
tällä hetkellä monien lahjakkai-
den urheilijoiden uran lopettami-
nen aivan liian aikaisin ja siihen 
liittyy vahvasti yksin puurtaminen. 
Yli seurarajojen voisi löytyä hyviä 
nuorten porukoita, jotka harjoitte-
lisivat ja kilpailisivat yhdessä ja sa-
malla kokisivat elämyksiä saman-
kaltaisessa porukassa. Kannatta-
nee laittaa mietintämyssyyn.

Kankaanpään Seudun Leiskus-
sa on tehty pitkäjänteisesti työtä 
nuorten eteen ja saavutettu erin-
omaista menestystä myös kansain-
välisillä kentillä erityisesti nuorten 
sarjoissa. Marja-Liisa ja Matti Ke-
ron tapaisia seuratoimijoita jot-
ka ovat illasta, viikosta ja vuodes-
ta toiseen valmiita tekemään va-
paaehtoistyötä nuorten eteen, tar-
vitaan jatkossakin.

Kankaanpään Seudun Leisku on 
antanut oman panoksensa myös 
SATY:n toimintaan hallinnossa, kil-
pailujen järjestämisessä ja koulu-
tustehtävissä vuosien varrella.

Toivotan Satakunnan Yleisurheilun 
puolesta 60-vuotiaalle Kankaanpään 
Seudun Leiskulle onnea ja menes-
tystä myös tulevina vuosina!

Mika Tyrkkö

Kenttäpäällikkö

Satakunnan Yleisurheilu

lehtia heistä ja luoda edellytykset 
menestymiselle.

Seuratoimintaan tarvitaan 
suunnitelmallisuutta
Menestyksekäs seuratoiminta 
vaatii vahvaa suunnittelua tule-
vaisuuteen. Usein kiireisessä elä-
mänrytmissä vapaaehtoistoimin-
ta on sitä, että ehtii juuri ja juu-
ri ”sammuttamaan tulipalot” juuri 
sillä hetkellä tapahtuvista asiois-
ta. Suunnitteluun ja tulevaisuu-
teen varautumiseen ei jää vali-
tettavasti aikaa. Kilpailukauden 
päätyttyä on syksyllä hyvä aika 
pysähtyä suunnittelemaan tule-
van vuoden toimintoja ja samalla 
piirtää suuntaviivoja pidemmälle 
aikavälille.

Yhtenä osana suunnitelmalli-
suutta on seuratoimijoiden koulut-
taminen jo ennen kuin on akuut-
titilanne.

Suomen yleisurheilun strategi-
assa keskeinen tavoite on kantaa 
huolta seuroista ja seuratekijöis-
tä vahvistamalla seuratoiminnan 
elinvoimaa osaavien ihmisten ja 
laadukkaiden seuratoimintamallien 
kautta. Satakunnan Yleisurheilun 
tehtävänä on toteuttaa tätä stra-
tegiaa toimialueellaan tekemällä 
seurakäyntejä, toteuttamalla eri-
laisia seuratoimijoille suunnattuja 
koulutuksia käyttäen apuna myös 
alueellisia toimijoita kuten LiikU:a. 
Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen 
1. tason SATY:n hoitaa toimialueel-
laan ja siitä ylemmistä koulutuk-
sista vastaa SUL.

Satakuntalaisen Yleisurheilun 
tulevaisuus näyttää valoisalta
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Kymmenen kysymystä yleisurheilusta
ja vähän muustakin

1. Koska lähdit mukana yleisurheiluun?
2. Mielilajisi yleisurheilussa?
3. Paras urheilusaavutuksesi / tuloksesi?
4. Mikä Sinusta tulee isona / 
 toiveammattisi?
5. Mieliruokasi?

6. Mielimusiikkisi?
7. Muita harrastuksiasi?
8. Mielipiteesi Leiskusta?
9. Urheilijasuosikkisi?
10. Mitä haluaisit 
 Kankaanpäähän

Pauliina
Haavisto
PauliinaPauliina
Haavisto, synt. 12.02.1993

1. 4-vuotiaana muistaakseni
2. Kolmiloikka ja aidat
3. Erityisen tyytyväinen olen 
 sijoitukseeni kymmenen parhaan 
 joukkoon SM-kísoissa tänä vuonna 
 pituudessa ja kolmiloikassa
4. En tiedä.

5. Vaihtelee
6. Monenlaista
7. Sellon soitto ja jalkapallo
8. Kiva seura ja mukavaa porukkaa.
9. Karolina Kluft
10. Urheilukentän pinta on ikävässä 
 kunnossa.

Reijo

Pekka

Pauliinalla on aitu-
rin rytmitajua ja loik-
kaajan kimmoisuutta 
sekä hyvät kilpailijan 
ominaisuudet. Kesän 
parhaat tulokset syn-
tyivät SM-kisoissa 
Keravalla sekä pituu-
dessa että 3-loikassa. 
Huipentumassa Pau-
liina voitti molemmat 
aitamatkat.

Re

yle

luo

va

laj

he

se

vu



15

Pekka

15

Pauliina

ReijoReijo
Tähtinen, synt. 10.10.1994

1. 6-vuotiaana
2. 5-ottelu
3. P14-sarjassa Keravan SM-kisoissa 
 200 aj. 29,50, SM-keihään 
 joukkuehopea ja pm Eurajoella 
 pistein 2302.
4. Rakennusinsinööri
5. Kana ja broilerikastike
6. Rock / dance
7. Haitarinsoitto ja hiihto.
8. Hyvät harjoitusolosuhteet
9. Roman Seberle, 10-ottelija
10.    - 

PekkaPekka
Karilahti, synt. 09.03.1994

1. Vuonna 2002
2. Keihäänheitto
3. Keihästulos 51.96. SM-kisoissa 
 8.keihäänheitossa
4. En osaa sanoa
5. Poronkäristys

6. Rock / heavy
7. Kitaransoitto
8. Ihan hyvä seura
9. Jan Zelezny
10. Kentälle uudet päällysteet

Reijon ottelupohjainen

yleisurheiluharjoittelu 

luo pohjaa hyvälle tule-

vaisuudelle. Lopullinen

lajivalinta tulee myö-

hemmin. Reijon tulok-

set paranivat tänä 

vuonna kautta linjan.

Pekka paranteli kei-
hästuloksensa luke-
miin 51,96 Keravan 
SM-kisoissa ja sijoit-
tui kahdeksanneksi. 
Pekka heitti jouk-
kuehopeaa  yhdessä 
Reijo Tähtisen kanssa.  
Pekka harjoitte-
lee tunnollisesti ja 
isä seuraa tekniikan 
ja heittojen kehitty-
mistä.



Myös muissa joukkuelajeissa veto Kankaanpään suuntaan on voimakas-
ta. Kymmenittäin nuoria pelaa Kankaanpään jalkapallo,- jääkiekko ja pe-
säpallojoukkueissa.

Ei ole mahdollista, että runsaan kymmenen vuosittain syntyvän lapsen 
joukosta löytyisi joukkuetta naapurikuntiin, siksi yhteistyö tarjoaa mah-
dollisuuden lapsille ja nuorille kehittää omia liikunnallisia taitojaan ja fyy-
sistä kuntoaan.

Joukkuelajien yhteistyö on tuonut myös samalla kankaanpääläisseuroi-
hin uusia kaivattuja vetäjiä ja valmentajia naapurikunnista.

Yksilölajien osalta löytyy myös yhteistyötä, mutta vähemmässä mää-
rin. Sitäkin pitäisi kehittää ja harkita ainakin silloin kun nuori urheili-
ja on jäämässä omassa pitäjässään yksin ja vaihtoehtona saattaa ol-
la uran lopettaminen tai siirtyminen muihin suurempiin seuroihin. Nä-
kyvimmin yhteistoiminta yksilölajeissa on edennyt yleisurheilussa mut-
ta esimerkiksi myös hiihto, ammunta, suunnistus ja uinti tarjoavat hy-
viä esimerkkejä. 

Yleisurheilussa valtakunnan huipulle
1990-luvulla Kankaanpään seudun Leisku nousi Suomen kymmenen par-
haan yleisurheiluseuran joukkoon, ollen parhaimmillaan jopa viides. Me-
nestykseen, joka herätti ihmetystä laajalti.

Siihen menestykseen oli paljolti vaikuttamassa Kankaanpään silloisen 
yleisurheilun keskittyminen Leiskulle, mutta myös naapurikuntien moni-
en lahjakkuuksien siirtyminen kankaanpääläisseuraan.

Tänäkin päivänä Leiskussa urheilevia nuoria on ainakin viiden kunnan 
alueelta ja se yhteistyö toimii hyvin. Mutta miksi sitä yhteistyötä ei löydy 
oman paikkakunnan yleisurheiluseurojen kesken.

Molemmissa paikkakunnan seuroissa on edelleen paljon lahjakkaita se-
kä innokkaita lapsia sekä nuoria ja myös vanhemmat haluaisivat lastensa 
harrastavan sitä monipuolisinta liikuntaa mitä yleisurheilu tarjoaa. 

Nykyisellään vaarana on, että pitkään mukana olleet vetäjät väsyvät 
ja lopettavat.  Merkkejä orastavasta yhteistyöstä on ollut, mutta todellis-
ta pään avausta odottelevat yhteisiältään 130 vuoden ikään ehtineiden 
seurojen seuraväki. 

Yhteistyötä yli 

kuntarajojekuntarajoje n
Kuntaliitokset eivät näytä ottavan ainakaan toistaiseksi toteutuakseen Pohjois-Satakunnassa, mutta 
yhteistyötä löytyy muutoin eri muodoissaan.  Kankaanpään monipuoliset liikuntapalvelut ja ripeä 
seuratoiminta vetävät lapsia ja nuoria Pohjois-Satakunnan keskuksen suuntaan. On luonnollista, että 
yhteistyö on pisimmällä joukkuelajeissa, joissa etenkin pesäpallo on jo vuosikymmenet saanut vah-
vistuksia pääsarjatatasolla erityisesti Pomarkusta. 

Ainakin se on tosiasia, että lajin menestyjät ja harrastajamäärät ovat 
vähentyneet huolestuttavasti Kankaanpäässä. Vielä heitä kuitenkin löy-
tyy mutta tulevaisuus näyttää huonolta, jos mitään ei tehdä yhteistyön 
eteen. 

Kuitenkin laji kiinnostaa. Sen osoittivat paikallisesti mm. syksyn kou-
lulaiskisat Kankaanpäässä sekä valtava mielenkiinto Pekingin olympia-
laisten yleisurheiluun.

Seurojen ja kuntien yhteistyötä
Liikunta ei ole eikä sen pidä ollakaan kuntien tukemana pelkästään kilpalii-
kuntaa. Kuntien tehtävänä on huolehtia kuntalaisille mahdollisuuksien mu-
kaan liikuntapaikkoja. Niiden luomisessa kuntien kyseisen sektorin viran-
haltijat ovat avainasemassa. Sopiikin kysyä, löytyisikö kuntien kesken hal-
lintoa ja virkoja yhdistämällä yhteistoimintaa ja myös säästöjä. Nekin eurot 
voitaisiin käyttää kuntalaisten terveysliikuntaan. Ainakin sitä pitäisi selvittää 
pohdittaessa vapautuvien virkojen täyttämistä. Se tie voisi olla samalla osa 
entistä tiiviimmän kuntayhteistyön jatkoa nykyiselle menolle.

Myös saman kunnan alueella seurojen ja kunnan yhteistyön tiivistämi-
sellä saadaan huomattavia etuja.

Ei ole välttämättä aina kuntalaisten etu se, että pieni kunta tukee huo-
mattavilla avustuksilla kilpaliikuntaa vetävää seuraa. Saattaisi olla paljon 
järkevämpää, että seuroille maksettaisiin niistä tehtävistä mitä se tekee 
kuntalaisten harrasteliikunnan edistämiseksi. 

Myös harrasteliikuntaan tähtäävien paikkojen luomisessa seurat talkoo-
väkineen ovat voimavara, joka saa edullisesti ihmeitä aikaan pienilläkin 
rahasummilla verrattuna ulkopuoliseen työvoimaan.

Viime viikkojen tapahtumat ovat osoittaneet mitä tietokoneen ääressä 
istuminen saattaa tuoda mukanaan. Toimiva urheiluseura eri lajeissaan an-
taa nuorelle mahdollisuuden toimia, pitää yllä fyysistä ja henkistä kunto-
aan sekä saada nuorten kipeästi kaipaamia kavereita ja ystäväpiiriä. Sitä 
toimintaa pitää kannustaa yhteistyöllä eri muodoissaan.

Paavo Tuori

Kankaanpään vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja

Pohjanmaalta
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kuntarajoje n
Kankaanpään liikuntatoimenjoh-
tajana aloitti elokuun alussa 34-
vuotias Mikko Latva-Kiskola. En-
nen Kankaanpäähän siirtymistään 
Latva-Kiskola työskenteli Nurmon 
vs.liikuntatoimenjohtajana Koke-
musta löytyy myös useista muis-
ta kunnallisista ja järjestötehtävis-
tä liikunnan saralta. 

Myös eri urheilulajit ovat tul-
lee omakohtaisesti tutuiksi.  Vaik-
ka Latva-Kiskola tuli Kankaanpää-
hän pesäpallon pyhätöstä Pohjan-
maalta, löytyy myös muista jouk-
kuelajeista kokemusta sarjatasoilta 
etenkin lentopallosta, jalkapallosta 
ja jääkiekosta. Myös yksilölajit ovat 
tulleet tutuksi hiihto ja yleisurheilu 
tärkeimpinä. Golfmailakin sopii kä-
teen Kurikassa syntyneelle liikun-
tatoimenjohtajalle muutaman ker-
ran kesässä.

Kankaanpään vilkas 
liikuntaelämä kiinnosti

Pohjanmaalta on ennenkin tultu 
Kankaanpään liikuntapuolen po-
moksi, sillä Jorma Junttila muut-
ti Jalasjärveltä ja viimeksi tehtäviä 
hoitanut Sisko Myllymäki on syn-
tyisin Kokkolasta. Seinäjoella asu-
neelle Latva-Kiskolallekin suunta 
oli perinteinen mutta todellisiakin 
syitä löytyi.

- Kankaanpää on sopivan ko-
koinen paikkakunta. Tiesin urhei-
lun ja liikunnan pohjan vankaksi 
ja tehokkaaksi, mutta ratkaisevin-
ta oli kuitenkin organisaatio ja teh-
tävät. Kun ne loksahtivat sopivasti 
kohdalleen, hakeuduin tänne.

- Lähes kaikki ei voi olla jatkos-
sa ilmaista ja tehokkuutta kaiva-
taan joka sektorilla. Ohjattua toi-
mintaa pitää saada erityisesti lap-
sille ja nuorille. Myös ikäryhmät yli 
40 vuotta ja yli 65 kuuluvat tule-
vaisuuden painopistealueisiin. Hei-
hin pitää satsata erityisesti.

Seurojen ilmaiset liikuntapaikat 
ovat olleet Kankaanpäässä yksi tyy-
tyväisyyden kohde, mutta jatkossa 
ei välttämättä enää kaikki ole var-
maa siltä osin. Mielestäni esim. yli 
20-vuotialta voitaisiin periä maksu 
liikuntapaikkojen käytöstä.

Latva-Kiskola kuuluttaa yhteis-
työtä eri liikuntasektoreiden kes-

Liikuntatoimen tuulet puhaltavat 

PohjanmaaltaPohjanmaalta

Myös Kankaanpään monipuoli-
set liikuntapaikat ja seurojen vireä 
toiminta saavat liikuntatoimenjoh-
tajalta kiitoksia.

- Uusia liikuntapaikkoja ei juu-
rikaan tarvita, mutta jo olemassa 
olevien osalta ovat suuret perus-
korjaukset edessä. Etenkin ener-
giatehokkuus vaatii suuria uudis-
tuksia ja sen kautta saamme nope-
asti myös huomattavia säästöjä.

Uudistuksia tulossa

Kankaanpään kaupungin tiukka ta-
lous ei paljoa liikuntapuolen kehit-
tämiseen lupaa, mutta edellytyksiä 
kehittämiseen on silti olemassa.

ken. Yhteistyötä pitää kehittää seu-
rojen, naapurikuntien, laajempien 
alueiden ja maakunnankin tasolla

- Uskon, että siten pääsem-
me kiinni erilaisiin hankkeisiin ja 
saamme sitä kautta paremmin tu-
kia ja avustuksia liikuntapalvelu-
jen kehittämiseen. Seurat tekevät 
täällä arvokasta työtä liikunnan 
eteen ja sitä työtä pitää jatkossa 
arvostaa entistä enemmän korot-
tamalla seurojen kaupungilta saa-
mia avustuksia.

Runsas kaksi kuukautta Kan-
kaanpäässä ovat näyttäneet pal-
jon liikuntapuolen vahvuuksia, 
mutta myös puutteitakin löytyy ja 
niiden korjaamiseen Latva-Kisko-
la on tarttunut ripeästi. Ensi vuo-
den budjetti pitää saada kuntoon 
ja nettoraamit ovat tiukat. Se vaatii 
paljon työtä ja päänvaivaa.

Tavoitteena on kuitenkin saada 
kuntalaiset entistä enemmän liik-
kumaan ja sitä kautta kohenta-
maan omaa terveyttään ja vähen-
tämään sairaanhoidon kuluja.

Henkilökohtaisena toiveena 
on löytää Kankaanpään seudulta 
ympäristöasioiden parista vaimol-
le töitä ja sitä kautta yhteinen ko-
ti täältä.

Paavo Tuori



Syksyinen päivä
    talkoissa

Leiskun toiminnan perusta on talkootyö. Ilman vapaaehtoisten mer-
kittävää panosta ei seuratoiminta nykymuodossaan olisi mitenkään 
mahdollista. Kukaan ei varmaankaan ole laskenut kuinka monta tun-
tia talkooväki käyttää joko varsinaisessa toiminnassa urheilun parissa 
tai sitten erilaisissa varainkeruutempauksissa, mutta puhutaan var-
masti tuhansista tunneista, vuosittain. 

Ilman talkootyötä, siis jos toimintaa pyöritettäisiin puhtaasti kau-
palliselta pohjalta, muuttuisi toiminnan luonne täydellisesti. Jos val-
mentajille ja vetäjille, sekä muille toimintaa pyörittäville maksettaisiin 
palkkaa, palkinnot, harjoitus- ja kilpailumatkat ja varustekulut olisi 
pakko kattaa urheiljoilta ja heidän vanhemmiltaan perittävillä mak-
suilla. Vuosimaksut monikertaistuisivat ja sponsoreilta ja muilta tuki-
joilta pitäisi pystyä keräämään huomattavasti isompia summia. Kuin-
ka monen pienen urheilijanalun vanhemmat olisivat valmiita tällai-
seen panostukseen?

Yksi leiskulaisten varainkeruumuoto on ollut syksyiset aurausviit-
tatalkoot. Seuraväki haalii kasaan n. 2500 mäntykeppiä ja pystyttää 
ne tien varteen helpottamaan tai ylipäätään mahdollistamaan teiden 
talvikunnossapitoa. Leiskun hoidettavana ovat perinteisesti olleet Ve-
nesjärven suunnan sivutiet.

Lauantaiaamu 4.10. alkoi sateisena, ja muutama viittatalkoisiin lu-
pautunut alkoi jo ajatuksissaan katua lupaustaan lähteä viidentienriste-
yksen lähistölle aurausviittoja tekemään. Sade kuitenkin loppui hyvissä 
ajoin ennen kello yhdeksää, jolloin porukka starttasi liikuntakeskuksesta 
kohti Hämeenkankaan maastoja. Kivelän Seppo oli etukäteen sopinut 
valtion mailta harvennusta kaipaavan työmaan, jolta meidän oli määrä 
tehdä nuo mainitut 2500 aurausviittaa. Vajaa kymmenhenkinen poruk-
kamme oli varautunut vesurein ja yksi innokas (allekirjoittanut) päät-
ti ottaa tästä hyötyliikunnasta kaiken irti, eli sykemittari käynnistettiin 
puoli kymmenen aikaan merkkinä urakan alkamisesta.

Parasta mahdollista hyötyliikuntaa

Talkooporukkaa tauko-
makkaralla. Vasemmalta 
Heikki Jaakkola, Arno Kos-
kela, Seppo Kivelä ja
Matti Jaakkola.

Teksti: Heikki Jaakkola

Kuvat: Heikki Jaakkola, Mari Kontti
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Syksyinen päivä
    talkoissa

Vajaa kuusi tuntia ja kolme nuotiomakkaraa myöhemmin 
sykemittari näytti n. 2400 kulutettua kilokaloria keskisyk-
keellä 130. Tuon verran energiaa tarvittiin 300-400 auraus-
viitan tekemiseen ja auton kyytiin lastaamiseen... mittarin 
terveiset tämän monipuolisen harjoituksen lopuksi oli ”ras-
vanpolttokykysi on parantumassa”. Kolmen aikaa iltapäiväl-
lä aurinko paistoi ja Transporter ja peräkärry oli lastattu ää-
riään myöten aurausviittoja... valmiina seuraavan viikon ja 
viikonlopun talkoita, joissa ”tikut” lyötiin rautakankien kans-
sa pystyyn teiden varsiin. 

Perjantai-iltana pari tuntia tikkuja tien varteen ja tällä ker-
taa huonokuntoisen talkoolaisen saldo oli seuraava: keskisy-
ke 150, poltettuja kilokaloreita tällä kertaa reilu 1400 ja Po-
larin mittarin terveiset: maksimisuorituskyky & kunto paran-
tumassa. Ei varmaan kukaan uskalla väittää, etteikö talkoo-
työ olisi hyödyllistä myös tekijälleen!

PS. Kiitokset Kivelän Kaijalle mahtavista eväistä!



Talvi 2008-2009
LEISKUN YLEISURHEILUKOULUT 
toimivat tiistaisin Kankaanpään liikuntahallissa 
lokakuusta 2008 toukokuuhun 2009.

Tiistain ryhmät ja harjoitusajat: 

iloista liikuntaa
Klo 17.30 - 18.30

Liikuntaleikkiurheilukoulu 5-vuotiaat
Liikuntaleikkikoulu 6-vuotiaat
Liikunta- ja yleisurheilukoulu 7-8 -vuotiaat
Klo 18.30 - 20.00 Lajikoulut 

Yleisurheilukoulu 9-10-vuotiaat
Yleisurheilukoulu 11-12-vuotiaat
Yleisurheilukoulu 13-16-vuotiaat
Yleisurheilun valmennusryhmä 14-20-vuotiaat
Muut yleisurheiluharjoitukset liikuntahallissa:
Torstaisin klo 16.00-17.00 vanhemmat urheilijat, käytös-
sä koko sali
Sunnuntaisin klo 12.00 - 14.00 (8-v ja vanhemmat ikä-
ryhmät) 

LIIKUNTALEIKKIKOULU JA 
URHEILUKOULUOHJAAJAT IKÄLUOKITTAIN:

5-vuotiaat 

Hanna Hirvinen ........0400-567992
Satu Viljanen ............0400-244760
Julia Roitto...............040 579 1493

6-vuotiaat

Leena Koota ............02- 578 9300
Päivi Mäenpää .........045-6301542
Piia Viitaniemi ..........050-405 9876

7-8-vuotiaat 

Tiia Hakanen............040-7032483
Silja Syrjätie ............044-5723025
 

YLEISURHEILUKOULU JA VALMENNUSRYHMÄT 
OHJAAJAT/VALMENTAJAT:

9-10-v, 11-12-v, 13-16 +valmennysryhmä

Mervi Vainionpää ......050-555 5161
Olli Santahuhta ........040-3076423
Osmo Aappola .........044-5197345
Katja Kujansuu .........0500-664455
Veikko Ranni ............040-728 1837
Marja-Liisa Kero ......040-573 666
Antti Karilahti ..........050-332 1099
Juhani Syrjätie .........050-573 6777
Matti Kero ...............040-820 0729
Osmo Kero ..............044 573 8700
Jaakko Vainionpää ....050-555 5160
Torsti Myllymäki .......050-511 6905

Tiedustelut:
Urheilu/yleisurheilukoulut
Veikko Ranni ............040-728 1837
Marja-Liisa Kero ......040-573 6666 

Valmennusvastaava: 
Matti Kero ...............040-820 0729 

Kestävyysjuoksut: 
Osmo Kero ..............044-573 8700

*******************************************
Liikuntaleikkikoulu- ja yleisurheilukoulumaksu 60€ / vuosi.
(Sisaralennus 10€)
Sisältää mm:
- Jäsenmaksun
-  Yleisurheilupassin, johon sisältyy vakuutus
- Ohjatut harjoitukset
- Urheilukoulupaidan
- Osanottomaksun huipentumiin, pm- ja SM-kisoihin.
- Osanottomaksut tärkeimpiin kansallisiin ja vastaaviin 
   piirikunnallisiin
- Seuraleiritys
- Piirileiritys (sovitaan vuosittain seuran kanssa)
- Omat kilpailut ja yhteiset kisamatkat
- Palkinnot ja palkitsemiset
- Tiedotteet ja ohjeet
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VARATTU



Kesästä 78 alkoi siis Leiskun Juhannus-

juhlien ja tanssien pito, perinne, joka jat-

kuu edelleen sunnuntaitanssien merkeissä. 

Sittemmin tanssien tuoma tuotto on ollut 

tärkeä peruspilari Leiskun toiminnalle.

Suosittu tanssipaikka kohta 30 vuoden ajan

Venesjärven
Venesjärvellä on tanssittu jo vuosikymmeniä. Aluksi tanssittiin Maa-
miesseuran talolla, jossa Leiskukin piti tanssinsa ennen kuin raken-
si oman lavan. Venesjärven Leisku päätti johtokunnan kokouksessaan 
27.11.1977 pitää Juhannusjuhlat seuraavana kesänä. Juhannusjuhla-
toimikunnan puheenjohtajana toimi Sakari Aukeenpää, apunaan Pent-
ti Vastamäki. Rakennus- ja puutavaran keräystoimikunnan muodosti-
vat Arvo Uusitalo, Jukka Mikkola ja Seppo Korpela. Ravintolasta vas-
tasi Sirkka Junnila. Järjestysmiehet hoiti Seppo Heino ja lipunmyynnin  
Helge Laurila. Ohjelman ja mainonnan järjestivät Esko Kerola, Mau-
no Kossi ja Matti Kero.

Kesästä 78 alkoi siis Leiskun Juhannusjuhlien ja tanssien pito, perin-
ne, joka jatkuu edelleen sunnuntaitanssien merkeissä. Sittemmin tans-
sien tuoma tuotto on ollut tärkeä peruspilari Leiskun toiminnalle.

Heti aluksi huomattiin, että oli hankittava parempi ”tanssiparket-
ti”. Niinpä hankittiin Karviasta lattiaelementit, joista rakennettiin kun-
non tanssilattia.

Lattian jälkeen seuraavana tavoitteena oli luonnollisesti lava, jossa 
olisi ihan oikea katto pään päällä. Niinpä Venesjärven Leisku syyskoko-
uksessaan 13.11.1978 päätti, että pyritään vuokraamaan kaupungilta 
ns. Sahanranta, ja jos saadaan lupa, rakennetaan Venesjärven rantaan 
tanssilava. Lopulta johtokunnan pöytäkirjassa 8.4.1980 Venesjärven 
Leisku päättää rakentaa lavan kaupungilta vuokratulle rannalle. 

Rakennustyöt pantiin välittömästi käyntiin, kun kaikki asiapaperit 
oli ensin saatu kuntoon. Mattilan Matilta ostettiin tuulikaatopuita ja 
Vatajankoskelta paaluja, joista sahautettiin puutavaraa. Talkoovoimin 
tehtiin rakennustyöt, joissa vanhimpana toimi Matti Laurila. Näin saa-
tiin kesäksi rakennettua lavaa sen verran, että pystyttiin järjestämään 
kesän tanssit. Syksyllä tanssien jälkeen tehtiin lavan ulkovuoraukset. 
Lavan läheisyyteen rakennettiin myös kesäteatterikatsomo.

Tansseissa alkoi heti käydä runsaasti väkeä. Aika pian alettin suun-
nitella lavan laajentamista. Piirustukset laajennuksesta saatiin val-
miiksi toukokuun alussa 1986, jolloin siis laajennusta päästiin to-
teuttamaan.

Poimintoja Rantalavan 
historiasta vuosien varrelta:
• 1990-luvun alkupuolella heräsi ajatus, että lavaa voitaisiin hyödyn-

tää juhlapaikkana muutenkin.
• 1995 lavalle tehtiin juhlien pitoa varten keittiötilat. Keittiötilojen 

rakentamiseen saimme Leader-avustusta. Samalla lavalle vedet-
tiin kaupungin vesijohto. 

• Paremmat WC-tilat rakennettiin 1997.
• Varasto alkoi käydä ahtaaksi, joten vuonna -98 rakennettiin uudet 

varastotilat. Samalla lavaa ehostettiin sisältäkin.
• 1999-2000 uusittiin lavan lattia, filmivaneri korvattiin koivupar-

ketilla.
• 2005 saatiin jälleen Leader-tukea lavan kehittämiseen ja määrät-

tyihin saneerauskohteisiin.
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 ajan

VenesjärvenRantalava

Talkooväki odottaa elementtien tuloa rantakalliolla.

Seppo Heino tuo elementit.
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Viimeiseksi kuluneena syksy-
nä Leisku on liittänyt Rantala-
van kaupungin jätevesiverkos-
toon ja lavalla on muutenkin 
tehty viemäritöitä.

Pääasiallisena ohjelmana la-
valla on koko sen historian ajan 
ollut tanssit sunnuntai-iltaisin. 
Lavalla on myös järvestä nos-
tettu ns. alttarikivi, ja lavalla on 
jo vihitty kaksi morsiuspariakin. 
Rantalavalla voi nykyään viet-
tää häitä, syntymäpäiväjuhlia 

Rantalavalla voi nykyään viettää häitä, 

syntymäpäiväjuhlia tai muita mahdollisia 

juhlia ja lauluiltoja.

tai muita mahdollisia juhlia ja lau-
luiltoja.

Lavan vuokrauksen tai vaik-
ka vain lavan esittelyn suhteen 
ota yhteyttä Seppo Kivelään, puh. 
040-5371999 tai sähköpostilla 

seppo.kivela@leisku.fi. 
Katso myös lavan nettisivut 
osoitteessa
www.rantalava.fi.

Helge Laurila

Seppo Kivelä

Aikuisten  seuraennätykset
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Laji Tulos Tekijä(t)    
100 m 10,94 Ville Myllymäki    
200 m 22,1 Torsti Myllymäki  
400 m 49,16 Torsti Myllymäki  
800 m 1.50,28 Timo Kero  
1 500 m 3.43,28 Timo Kero  
3 000 m 8.11,45 Timo Kero  
5 000 m 14.53,53 Aki Kallio  
10 000 m 30.47,64 Aki Kallio  
3 000 m ej 8.46,97 Antti kero  
Puolimaraton 1:09.35 Aki Kallio  
Maraton 2:30.14 Aki Kallio  
110 m aj. 16,34 Jouni Peltomaa  
Pituus 686 Hannu Pitkänen  
3-loikka 13,51 Torsti Myllymäki  
Korkeus 195 Jouni Peltomaa
Seiväs 550 Ariel Mäki-Soini
Kuula 14,29 Juha Vähäkoski
Keihäs 66,72 Simo Mansikkahalme
Kiekko 42,48 Juha Tapiola
4 x 100 m 42,2 Jorma Aukeenpää, Jarmo Itänen, 
  Torsti Myllymäki ja Hannu Pitkänen
4 x 400 m 3.18,32 Jorma Aukeenpää, Jarmo Itänen, 
  Torsti Myllymäki ja Hannu Pitkänen
4 x 800 m 7.39,69 Jari-Matti Kero, Antti Kero, Timo Kero ja 
  Jani Liesola
4 x 1 500 m 15.42,96 Antti Kero, Jani Liesola, Jari-Matti Kero ja 
  Timo Kero

Laji Tulos Tekijä(t)    
100 m 11,78 Johanna Halkoaho  
200 m 24,40 Elina Korjansalo  
400 m 55,45 Tytti Reho  
800 m 2.01,27 Tytti Reho  
1 500 m 4.13,10 Johanna Risku  
3 000 m 9.18,47 Johanna Risku  
10 000 m 35.53,17 Johanna Risku  
3 000 m ej 10.09,96 Johanna Risku  
100 m aj. 13,55 Eveliina Peltola  
400 m aj. 62,50 Saija Hietapakka    
Pituus 641 Johanna Halkoaho  
3-loikka 13,56 Sari Kulmala  
Korkeus 175 Johanna Halkoaho  
Seiväs 280 Silja Syrjätie, Merja Koota   
Kuula 12,53 Marja Kangas  
Keihäs 44,91 Kirsi Kero    
Kiekko 35,66 Mari Tapiola   
4 x 100 m 48,05 Johanna Halkoaho, Eveliina Peltola, 
  Tanja Varis ja Tanja Heinonen  
4 x 100 m aj 56,24 Terho Hakanen, Elina Korjansalo, 
  Kirsi-Maria Kero, Marja Peltomaa  
4 x 400 m 3.50,83 Elina Korjansalo, Tytti Reho, 
  Johanna Risku ja Sari Kulmala  
4 x 800 m 8.59,51 Tuula Kero, Johanna Risku, 
  Leena Nurmi ja Tytti Reho  
7-ottelu 5656 Johanna Halkoaho    

AikuistenAikuisten  seuraennätykset  seuraennätykset
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Kuusikymmentävuotiaalla Leis-
kulla on takana monia miellyt-
täviä vuosia. Tähän ketjuun saa-
daan lisätä nyt vuosi 2008. Ta-
kana on paljon harjoituksia, kil-
pailuja, talkootyötä ja hienoa 
yhdessäoloa. 

Suomen Urheiluliiton ykkös-
tapahtuma Kalevan kisat käy-
tiin Tampereella. Hyvään menes-
tykseen hyppäsi Elina Korjansa-
lo naisten pituudessa.Viimeisellä 
hypyllä tehty uusi ennätys 6.16 
oikeutti neljänteen sijaan.

Leiskun nuoret antoivat hyviä 
näyttöjä lahjoistaan. Ville Mylly-
mäki (M18) juoksi 100 metriä 
10,94, joka on samalla uusi seu-
raennätys. Arttu Kangas (P15) 
työnsi kuulaa 17,77. Lupauksia 
antoivat myös Pauliina Haavisto, 
Saara Tuunainen, Pekka Karilah-
ti, Lauri Lehtonen, Sami ja Tomi 
Nieminen ja Reijo Tähtinen. Ke-
sän parhaat tulokset tulivat Kera-
valla T/P 14-15 SM-kisoissa. Vie-
lä nuoremmissa on monia hyviä 
tyyppejä, jotka kehittyvät var-
masti kunhan monipuolista har-
joittelua tehdään säännöllisesti ja 
nousujohteisesti.

Menestys seuraotteluissa 
kuvaa seurojen nuorisotyön 
laatua ja laajuutta. Leisku oli 
jälleen  viidentoista parhaan 

seuran joukossa, jotka pääsi-
vät valtakunnalliseen Vatten-
fall-finaaliin.  Giga-sarja ki-
sattiin Janakkalassa ja tapah-
tuma huipentui Suomi-Ruot-
si maaotteluun olympiastadi-
onilla.

Juhlavuoden kisatapahtumia 
Seuran jäsentenvälisten kil-

pailujen lisäksi Leisku järjesti 
kolme huomattavaa kisatapah-
tumaa Kankaanpäässä. Nuor-
ten Superliigan I osa kesäkuus-
sa, Kankaanpää Games heinä-
kuulla ja kaksipäiväinen piirin 
sisulisähuipentuma 2.-3. elo-
kuuta. Kisajärjestelyt onnistui-
vat ja myöskin sää oli  kisapäi-
ville suosiollinen. 

Kuusikymmentävuotiaan 
Leiskun menestys on jatkossa 
paljolti siitä kiinni kuinka saa-
daan nykyisiä vetäjiä ja ohjaajia 
valmentajakoulutukseen ja sitä 
myöden ottamaan nuoria hen-
kilökohtaiseen valmennukseen. 
Myös uusia ohjaajia pitää kou-
luttaa koko ajan. Laadukas toi-
minta vaatii edelleen hyvän ta-
louspohjan, mikä on ollut  Leis-
kun vahvuus.

Matti Kero
YU-jaoston puheenjohtaja

KausiKausi  
   2008   2008

Niina-Maria Lampinen ja lähtömallia. Juoksu ja hypyt paranivat 
tänä kesänä mukavasti. Erityisesti 60 metrin aitajuoksuaika 10,34 
(+1,6)  on korkealla myös Suomen tilastoissa.

Tomi  (P 15) ja Sami Nieminen 
(P 14) ovat lahjakkaita nuoria. 
Tomi paransi korkeuden ennä-
tyksensä 171 SM-kisoissa Kera-
valla, sijoitus yhdeksäs ja Sami 
hyppäsi Lauri Lehtosen kans-
sa korkeuden joukkuepronssia. 
Tomija Sami ovat viestijoukku-
eiden perustaa. Tomin 100 met-
rin ennätys on 12,44 ja Samin 
13,12 hyväksytyissä olosuh-
teissa. Molemmat ovat monin-
kertaisia huipentumamitaliste-
ja ja ovat kesän mittaan osallis-
tuneet maastoista lähtien lähes 
kaikkiin tärkeisiin kisoihin.

Innokas ja ahkera - kuvaa 
Tuomisen Juhoa parhai-
ten. Huipentuman aita-
juuoksumitali kannus-
ti monipuolista Juhoa 
myös aitajuoksuharjoit-
teluun. Kuvassa Juhon 
juoksua Janakkalassa en-
nen Vattenfall-viestiä.

Jonna Lehtiniemi, Netta-Na-
na Mäkkylä, Reetta Lehtonen 
ja Heini Pitkänen. Iloisesti tuu-
lettavat tytöt  ovat mitalisteja ja 
onnistujia kesän kisoissa. Kaikil-
la löytyy myös tahtoa harjoitel-
la ja iloita yleisurheilusta. Ku-
vassa iloitaan pikaviestin 4 x 
50 m hopeasta Porin viesteissä 
ajalla 31,50.
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Esteri Hakamäen tyylinäytettä huipentuman korkeudessa. Esteri heitti T 12-sarjassa kiekkokultaa tuloksel-
la 22,75 ja työnsi kuulahopeaa 8,94.

Monipuolinen  Netta-Nana Mäkky-
lä paranteli kesän mittaan piirien-
nätyslukemat nimiinsä T 11 kuulas-
sa 11,16 ja kiekossa 31,59. Huipen-
tumissa neljä kultaa: kuula, kiekko, 
keihäs ja 3-ottelu sekä pituudessa 
pronssia. Siinäpä komea sarja!

Ketterä ja pirteä Heli Tuominen juoksi ja hyppäsi pituutta luonnolli-
sesti paljasjaloin. Tuloksena piirin huipentumassa Kankaanpäästä T 9 
pituudessa ja korkeudessa kultaa.

Lauri Lehtonen toisena oikealta ja piirihuipentuman 100 metrin alkuerän lähtö. Lauri kuuluu seuran 14-15-
vuotiaiden harjoitusryhmään. Lauri osoitti hyvät kilpailijan ominaisuutensa hyppäämällä  SM-kisoissa korke-
udessa uudet ennätyslukemansa 161 sekä joukkuepronssia Sami Niemisen kanssa yhteistuloksella 306.

Kesä oli Kankaan Arttulle hieno. 
Kuula ja kiekkotulokset ovat valta-
kunnallisesti kovia. Kuvassa Arttu 
saa onnittelut Mervi Vainionpääl-
tä huipentuman P 15 kuulan voi-
tosta komealla tuloksella 17.77. 
Sama tahti jatkui sunnuntaina 
kiekkokisassa, jossa voittotulos 
oli 52,84. Paras ja varmasti mielei-
sin saavutus oli jännittävän ja hy-
vätasoisen kuulakisan pronssimi-
tali Keravan SM-kisoissa.

Marko Lampinen osoitti jälleen 
heittäjän lahjansa. Kausi päättyi 
Vammalassa heitettyyn hyvään 
keihästulokseen 59,29. Kauden ai-
kaisempi keihästulos parani  vii-
si metriä. Harjoitusintoa pitkään 
talveen niin heitot alkavat uusil-
la kymmenillä.



KausiKausi  
   2008   2008

Aleksi Narvi antamassa keihäälle kyytiä. Tuloksella 32.18 heltisi hui-
pentumassa Kankaanpäässä hopeaa. Mitali tuli myös kiekossa ja kuu-
lassa.

Kuvassa oikealla: Jonni Pyysalo ja 
pituuden ponnistusnäyte. Kesän 
paras pituustulos oli 378. Eniten 
Jonni pitää korkeushypystä, jos-
ta tuli huipentumassa hopeaa tu-
loksella 125. Myös aitajuoksu su-
juu mallikkaasti.

Alakuvassa: Pojilla oli “vipinää 
kintuissa” Porin piiriviesteissä. 
He tyhjensivät P 9 sarjan pal-
kintopöydän  voittamalla 4 x 
50 m ajalla  32,68 ja 4 x 400 
m ajalla 5.42,87. Vasemmalta 
Elias Karvanen, Tuomas Dahl, 
Aleksi Yrjölä ja Pyry Santa-
huhta. Kaikki ovat myös hen-
kilökohtaisia huipentumami-
talisteja ja Aleksi teki uuden 
piiriennätyksen 3-ottelussa 
Laitilassa pisteni 926.
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Vasta 8-vutias Annika Hohkuri  osallistui kaikkiin T 9-sarjan piirin sisu-
lisäkisoihin. Mihin vielä ehtiikään.  Kuvassa Annika kiidättää kapulaa 
sisulisäviesteissä Porissa.

Kirsi-Maria Kero Kalevan kisoissa naisten 3-loikan karsintakisassa. Ke-
sän loikkatulos oli 11.97.



SM-kisat:
Kalevan kisat, Tampere:
4) N pituus; Elina Korjansalo .............. 616. 
 Elina hyppäsi uuden ennätyksensä, pronssiin 4 senttiä. 

N/M 19 SM-kisat Kajaani 23.8-24.8:
Ville Myllymäki juoksi alkuerissä uudet seuraennätyslukemat 10,94.
Loppukilpailussa 11,11/sijoitus seitsemäs.

Koululiikuntaliiton SM-kisat
1) A-poikien 100 m Ville Myllymäki ..... 11,31 +0,2, Outokumpu

T/P 1415 SM-kisat 22-24.8. Kerava mitalistit:
3) P15 Arttu Kangas kuula 
2) P 14 keihäs joukkue:  Pekka Karilahti ja Reijo Tähtinen 
 (51,96, 38,23) 90,19
3) P 14 korkeus joukkue: Lauri Lehtonen ja Sami Nieminen  
 (161 + 145)

Maaotteluedustus:
Ville Myllymäki juoksi junioreiden (19-v) 4 x 100 metrin viestissä 
16.8.2008 Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa ja nelimaaottelussa Nor-
jan Bergenissä.

Satakunnan piirinmestaruusmitalistit:
Pm-hallit Pori:
1) N 3-l  Kirsi-Maria Kero .................. 11,79
1) M 19 60m JoonasVainionpää ......... 7,47
2) M 60m Ville Myllymäki ................... 7,19

Pm-maastot Pori:
2) N 17 4 km Saara Tuunainen
joukkuehopeaa Saara Tuunainen, Jenna Kangassalo, Esteri Hakamäki

M/N Rauma 6.-7-8:
1) pituus Elina Korjansalo .................. 5,85 + 1,3
2) pituus Kirsi-Maria Kero ................... 4,35 + 1,7
2) 100m  Elina Korjansalo ................. 12,67 +0,2
3) 800m  Saara Tuunainen ................. 2.27,51
3) 3-l   Kirsi-Maria Kero ..................... 11,75 +1,5
3) pituus Kimmo Kero ........................ 6,36 + 3,5

M/N 17-19 Kankaanpää:
1) M19 100m Kimmo Kero ................ 11,95 +0,0
1) M 19 pituus Kimmo Kero ............... 624 +0,0
1) N 17 2000m Saara Tuunainen ........ 11,11,5
1) M 17 kiekko Arttu Kangas .............. 40,27
1) M 17 kuula Arttu Kangas ............... 14,45
2) M 17 kuula Marko Lampinen ......... 12,70
3) N 17 3-l   Pauliina Haavisto ........... 10,38 +0,0
3) M 17 korkeus Toni Niemenmaa ....... 155

Sisulisämitalistit:
Pori Karhuhalli hallihuipentuja:
1) P 9 40m Aleksi Yrjölä ..................... 6.81

1) P 9 pituus Aleksi Yrjölä ................... 377
1) T 11 pituus Heini Pitkänen ............. 400
1) T 11 kuula Netta-Nana Mäkkylä ..... 9.16
1) T 12 kiekko  Netta-Nana Mäkkylä .. 24,65
1) T 15 800m Saara Tuunainen .......... 2.28,88.
1) P 14 keihäsReijo Tähtinen .............. 43,05
2) P 9 40m Pyry Santahuhta .............. 7.04
2) P 9 pituus Tuomas Dahl ..................  375
2) T 11 60m Heini Pitkänen ............... 9.73
2) T 11 pituus  Netta-Nana Mäkkylä ... 3.77
2) T 11 kuula Reetta Lehtonen ........... 7.19
2) T 12 1000m   Esteri Hakamäki ...... 3.40,60
2) T 14 korkeus  Lauri Lehtonen ......... 150
2) P 15 korkeus  Tomi Nieminen ......... 160
3) P 9 40m Tuomas Dahl ....................  7.11
3) P 10 kiekko Juho Tuominen ............ 14,03
3) T 10 1000m   Jonna Lehtiniemi ..... 3.57,06
3) T 12 kiekko Esteri Hakamäki .......... 23,24
3) P 14 keihäs  Pekka Karilahti ........... 38,38
3) P 15 60m Tomi Nieminen ............... 7,91

Maastohuipentuma Vammala:
1)  T15 4km:  Saara Tuunainen ........... 11.43
2)  T10 1km: Jonna Lehtiniemi ............ 4.39
3) P15 4km: Artturi Ranne .................  11,33
3) P14 joukkue: Miika Mynttinen, Reijo Tähtinen, Sami Nieminen
3) P15 joukkue: Artturi Ranne, Jouni Lehtinen, Tomi Nieminen

Viestihuipentuma Pori:
1) P15 4 x 80 m aj: ..... 54,18 
 Sami Nieminen, Reijo Tähtinen, Pekka Karilahti,Tomi Nieminen
1) P9 4 x 50 m:  32,68 
 Elias Karvanen, Pyry Santahuhta, Tuomas Dahl, Aleksi Yrjölä
1) P9 4 x 400 m: 5.42,87 
 Elias Karvanen, Pyry Santahuhta, Tuomas Dahl, Aleksi Yrjölä
2) P15 4 x 100 m:  50,54
    Reijo Tähtinen, Tomi Nieminen, Sami Nieminen, Lauri Lehtonen
2) T11 4 x 50 m: 31,50  
 Jonna Lehtiniemi, Netta-Nana Mäkkylä,  Reetta Lehtonen, 
 Heini Pitkänen
3) P15 4 x 800 m: 11.16,23 
 Reijo Tähtinen, Pekka Karilahti, Tomi Nieminen, Lauri Lehtonen
 sijoille 4-6 sijoittui lisäksi viisi joukkuetta.

Huipentuma Kankaanpää:
1)  T 15 200 aj: Pauliina Haavisto ....... 33,41 -0,8
1)  T 15  80 aj:   Pauliina Haavisto ...... 13,24 -1,8
1)  T 15 800 m:  Saara Tuunainen ....... 2,29,19
1) T 15 2000m: Saara Tuunainen ....... 7.05,63
1) T 13 kiekko: Emma Ranni .............. 30,33
1) T 12 kiekko: Esteri Hakamäki ........... 22,75

Kesän 2008  Kesän 2008  parhaita suorituksia    (sm-, pm. japarhaita suorituksia    (sm-, pm  sisulisämestaruuskisat)
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1) T 11 kuula: Netta-Nana Mäkkylä ...... 10,43
1) T 11 kiekko: Netta-Nana Mäkkylä .... 30,61
1) T 11 keihäs: Netta-Nana Mäkkylä ..... 28,22
1) T 9 pituus: Heli Tuominen ................. 3,49
1) T 9 korkeus: Heli Tuominen ............... 108
1) P 15 kuula: Arttu Kangas ................. 52,84
1) P 15 korkeus: Tomi Nieminen ........... 165
1) P14 100maj: Sami Nieminen ........... 18,84 -0,4
1) P 14 kiekko: Reijo Tähtinen .............. 36,65
1) P 11 kiekko: Aaron Kangas .............. 23,13
1) P 11 kuula: Aaron Kangas ............... 9,30
1) P 10 korkeus: Antti Saloniemi .......... 115
1) P 9 40m:  Aleksi Yrjölä ..................... 6,67 -1,1
1) P 9  kuula: Aleksi Yrjölä .................... 8,86
2) T 15 3-loikka: Pauliina Haavisto ....... 10,66 +3,4 (10,40 +1,6)
2) T 12 pituus: Niina-Maria Lampinen .... 4,39 -0,7
2) T 12 kuula: Esteri Hakamäki ............ 8,94
2) P 15 pituus: Tomi Nieminen .............. 5,21 -1,2
2) P 15 keihäs: Pekka Karilahti ............. 47,34
2) P 11 kiekko: Aleksi Narvi ................. 22,68
2) P11 keihäs: Aleksi Narvi .................. 32,18
2) P 11 korkeus: Jonni Pyysalo ............. 125
2) P 10 kuula: Antti Saloniemi ............. 7,40
2) P 10 60aj: Juho Tuominen ................ 12,01 +0,2
2) P 9 40m: Pyry Santahuhta ............... 6,71 -1,1
2) P 9 pituus: Tuomas Dahl ................... 3,73
2) P 9 150m: Aleksi Yrjölä  ................... 24,62
3) T 15 moukari: Neea-Annika Mäkkylä 25,01
3) T 15 kuula: Neea-Annika Mäkkylä .... 9,02
3) T 14 pituus: Riikka Tähtinen ............. 4,25 +1,2
3) T 13 kuula: Emma Ranni ................. 10,53
3) T 12 60m: Niina-Maria Lampinen .... 10,81
3) T 11 pituus: Netta-Nana Mäkkylä ..... 3,81
3) T 10 1000m: Jonna Lehtiniemi ........ 3.41,64
3) P 15 300m: Tomi Nieminen .............. 40,52
3) P 14 kiekko: Pekka Karilahti ............ 32,09
3) P 14 100m: Sami Nieminen ............. 13,14 -1,0
3) P 14 pituus: Reijo Tähtinen .............. 5,24 +0,2
3) P 14 300m: Reijo Tähtinen .............. 42,03 
3) P 13 1000m: Tuomas Kangas ........... 3.18,94
3) P 11 kuula: Aleksi Narvi .................. 8,73
3) P  9 1000m: Elias Karvanen ............ 3.51,31

Ottelut Eurajoki:
1)  T 11 3-ottelu: Netta-Nana Mäkkylä  
  .............................. 9,64, 373,10,52 /1003 p 
2) P 14 5-ottelu: Reijo Tähtinen 
  .............................. 16,38, 5,26, 38,14, 250, 3,14,95 /2302 p
Sisulisäkisoissa seuran nuorista 32 sijoittui lisäksi sijoille 4-6.



Kankaanpään Seudun LeiskuKankaanpään Seudun Leisku  Kesä 2008  Kesä 2008
Saara Tuunainen juoksee kesäisin pidempiä matkoja ja hiihtää talvella. Syksyä kohden 
Saaran juoksut paranivat mukavasti ja SM-kisoissa Keravalla juoksu kulki kärjen mukana 
lähes loppuun ja tuloksena oli kesän paras aika 6.57,49. Hieno ja rohkea juoksu Saaralta, 
jonka parhaat vuodet ovat varmasti edessä.  Kestävyysjuoksu vaatii harrastajaltaan paljon 
aikaa, harjoittelua ja tahdonlujuutta, mutta antaa myös hienoja tunteita. Saara voitti ikä-
luokkansa mestaruudet huipentumissa; maastoissa, 800 metrillä sekä 2000 metrillä. Hän 
voitti myös N 17-sarjan 3000 metrin piirinmestaruuden ja  oli naisten 800 metrillä Rau-
malla kolmas. Saara teki vahvat juoksut myös
kaikissa seuraotteluissa.

Paavo Tuori on napannut Elina Korjansalon haastatte-
luun Kankaanpään huipentumassa, jossa Elina oli toi-
mitsijatehtävissä. Kalevan kisoissa Tampereella hypät-
ty (kansikuvassa) pituuden oma hieno ennätys 616 oli 
kesän parasta antia ja antoi Elinalle uskoa siihen, että 
pituus tulee olemaan jatkossa hänen päälajinsa. Elinan 
sijoitus naisten pituudessa oli neljäs.

Ville Myllymäki (M18). Ensim-

mäinen Kankaanpäänläinen 

11 sekunnin alittaja. Villen en-

nätys sadalla metrillä 10,94 on 

ikäluokassaan Suomen kärki-

tasoa. Lahjakkaan Villen val-

mennuksesta vastaa Kai Kyl-

lönen. Sadan metrin kehitys; 

2005: 12,45, 2006: 11,42 2007: 

11,05 ja 2008: 10,94 ja 200 

metriä tänä vuonna 22,74.
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Antti Saloniemi (P 10) huipentuman korkeudessa kultaa ja kuulassa 
hopeaa.

Edestä taakse: Aleksi, Eelis, Juho, Niko, Sami, Tomi, Lauri, Reijo. Kohta al-
kaa sukkulaviesti Janakkalassa - tytöt odottavat viestin tuojia kentän 
toisella puolella. Nopeutta löytyy!

Valtakunnallinen Vattenfall -finaali Janakkalassa. Kisatauolla ehtii vaik-
ka lukea, tekstailla, täydentää kasvomaalausta, valmistautua omaan ki-
saan, syödä eväitä tai vain olla kaverien seurassa.

Keron Kimmon ja Vainionpään Joonaksen ensimmäiset kisat tänä ke-
sänä vasta elokuussa Rauman pm-kisoissa. Toivotaan, että uusi harjoi-
tuskausi sujuu vaikeuksitta.

Jonna ja piirin maastohopea 
Vammalassa. Maskotti ja lip-
pu ovat kulkeneet nuorem-
pien ja vanhempien kilpaili-
joiden matkassa jo kohta vii-
sitoista vuotta.
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Päivitetty 12.10.2008     
      
SE = Suomen ennätys      

Sarja laji Tekijä(t) Tulos Paikka Aika Huom!
T 10 pituus Elina Korjansalo 454 Vantaa 1994 
T 11 60 m Elina Korjansalo 8,62 Espoo 1995 
T 11 kuula Netta-Nana Mäkkylä 11,16 Janakkala 12.7.2008 
T 11 kiekko Netta-Nana Mäkkylä 31,59 Parkano 26.8.2008 
T 12 pituus Elina Korjansalo 518 Vammala 27.8.1996 
T 12 kiekko Mari Tapiola 37,72  1991 
T 13 kiekko Mari Tapiola 46,42  1992 
T 14 800 m Tytti Reho 2.16,70 Rauma 10.8.1991 
T 14 korkeus Susanne Vuorinen 164 Vampula 5.9.1992 
T 14 pituus Elina Korjansalo 581 Huittinen 8.7.1998 
T 15 100 m Elina Korjansalo 12,29 Savonlinna  14.8.1999 
T 15 300 m Elina Korjansalo 40,78 Savonlinna 15.8.1999 
T 15 800 m Tytti Reho 2.09,90 Vantaa 16.8.1992 
T 15 4 x 80 m aj Maria Peltomaa, Kirsi-Maria Kero, 
  Elina Korjansalo,  Terhi Hakanen 48,62 Kotka 11.7.1999 
N 17 200 m Elina Korjansalo 24,40 Turku 8.7.2001 
N 17 300 m Elina Korjansalo 40,00 Huittinen 17.7.2001 
N 17 800 m Tytti Reho 2.06,04 Tuusula 10.7.1994 SE
N 17 1500 m Johanna Risku 4.25,37 Tampere 5.7.1996 
N 17 4 x 100 m Maria Peltomaa, Elina Korjansalo, 
  Terhi Hakanen,  Saija Hietapakka 48,98 Jyväskylä 30.6.2001 
N 17 4 x 100 m aj Terhi Hakanen, Maria Peltomaa, 
  Kirsi-Maria Kero, Elina Korjansalo 58,84 Jyväskylä 1.7.2001 
N 19 100 m Johanna Halkoaho 11,78 Nurmijärvi 10.8.1996 
N 19 200 m Elina Korjansalo 24,59   
N 19 800 m Tytti Reho 2.04,26 Helsinki 26.8.1995 SE
N 19 1500 m Johanna Risku 4.22,19 Lapinlahti 22.6.1997 
N 19 100 m aj Johanna Halkoaho 13,72 Nurmijärvi 9.8.1996 
N 19 pituus Johanna Halkoaho 641 Nurmijärvi 9.8.1996 
N 19 7-ottelu Johanna Halkoaho 5656 p  (14,01, 175, 11,01, 
   24,94, 623, 38,30, 27,90) 
    Sydney AUS 24.8.1996 
N 19 4 x 100 m aj Terhi Hakanen, Elina Korjansalo, 
  Kirsi-Maria Kero, Maria Peltomaa 56,24 Tampere 6.7.2003 SE
N 19 4 x 100 m Tanja Varis, Tanja Heinonen, 
  Eveliina Peltola, Johanna Halkoaho 48,05 Turku 1995 
N 19 4 x 400 m Elina Tuori, Johanna Risku, 
  Eveliina Peltola, Tytti Reho 3.54,08   
N 22 800 m Tytti Reho 2.01,27 Göteborg  SWE 5.9.1999 SE
N 22 1500 m Johanna Risku 4.15,64 Amsterdam NED  14.7.2001 
N 22 3000 m Johanna Risku 9.19,12 Espoo 31.5.2001 
N 22 3000 m ej Johanna Risku 10.09,96 Amsterdam NED 13.7.2001 
N 22 3-loikka Sari Kulmala 13,13 Leppävirta 25.5.1996 
N 800 m Tytti Reho 2.01,27 Göteborg  SWE 5.9.1999 
N 1500 m Johanna Risku 4.13,10 Thessaloniki GRE 24.7.2002 
N 3000 m Johanna Risku 9.18,47 Espoo 30.5.2002 
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N 3000 m ej Johanna Risku 10.09,96 Amsterdam NED 13.7.2001 
N 3-loikka Sari Kulmala 13,56 Göteborg SWE 5.9.1999 
N 7-ottelu Johanna Halkoaho 5656 p  (14,01, 175, 11,01, 24,94, 623, 38,30, 27,90) 
    Sydney, Australia 24.8.1996 
N 4 x 800 m Tuula Kero, Leena Nurmi, 
  Tytti Reho, Johanna Risku 8.59,51 Helsinki  16.6.1996 
P 9 3-ottelu Aleksi Yrjölä 926 p  
   (6,57, 380, 7,97) Laitila 20.7.2008 
P 10 1000 m Jari-Matti Kero 3.12,76 Kankaanpää 1985 
P 10 3-ottelu Kimmo Kero 1054 p  
   (9,37, 415, 9,45) Eurajoki 14.7.1999 
P 11 4 x 50 m Kimmo Kero, Jaani Inkinen, 
  Ville Myllymäki, Matti Koota 28,95 Kankaanpää 16.8.2000 
P 13 seiväs Kimmo Lehtinen 380 Kankaanpää 19.9.1995 
P 14 seiväs Kimmo Lehtinen 416 Kankaanpää 9.9.1996 
P 15 keihäs Mikko Hakola 67,9 Kuusankoski 1998 
M 17 1500 m ej Timo kero 4.18,08 Lapua 20.7.1991 
M 17 seiväs Ariel Mäki-Soini 501 Lahti 31.5.1992 
M 19 seiväs Ariel Mäki-Soini 523  20.7.1994 
M 22 1500 m Timo kero 3.43,89 Lahti 18.8.1996 
M 22 seiväs Ariel Mäki-Soini 550 Vammala 6.8.1995 
M 1500 m Timo kero 3.43,28 Lohja 18.7.1999 
M 3000 m ej Antti Kero 8.46,97 Leppävirta 28.5.1995 
M seiväs Ariel Mäki-Soini 550 Vammala 6.8.1995 
M 4 x 1500 m Jani Liesola, Jari-Matti Kero, 
  Antti Kero, Timo Kero 15.42,96   
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Eelis Hirvinen Vattenfall-kisassa Janakkalassa. Kohta on oma vuoro hy-
pätä ja silloin voisi tuulikin antaa vähän lisäkyytiä.

Osa Vattenfall-loppukisan joukkueesta nurmikentälle kokoontumas-
sa. Seuraottelut ovat olleet hienoja tapahtumia. Valtakunnallisen lop-
pukisan jälkeen nuoret matkasivat Helsinkiin stadionille katsomaan 
Ruotsi-Suomi maaottelua sekä kokemaan miltä tuntuu juosta jouk-
kueena 33000 katsojan edessä.



Henriikka Haaviston  tyylinäyte Vattenfall-finaalin sukkulaviestissä Janak-
kalasssa. Aitajuoksu tulee varmasti olemaan yksi Henriikan parhaista yleis-
urheilulajeista sillä rytmiä löytyy.

Riikka Tähtinen on säästellyt jalkojaan ja kisannut kesällä vain vä-
hän. Huipentumassa keihäs lensi mukavasti 30,31 ja pituudessa 
Riikka hyppäsi pronssia tuloksella 425. Keihään tulos parani vie-
lä syyskuussa 31,33.

Ja sitten “ vipinää kinttuihin” ja kapula tarkasti eteenpäin seuraavaan vaih-
toon. Pyry toi vaihtoon ja Tuomas jatkoi Aleksille. Viestin aloitti Elias.  P 9 
pojilta kapula kiisi kultamitalin arvoisesti ja vaihdot sujuivat kuin vanhoil-
ta tekijöiltä ikään. Laura Salon hienoa juoksua 

T 9 4 x 400 metrillä Porissa.
Tuomas Kangas juoksi hienos-
ti Kankaanpäässä P 13-sarjan 
1000 metrillä pronssia hyvällä 
ajalla 3.07,27.

Niko Niemenmaa valmistautuu kuvassa korkeuskisaan -  130 ylit-
tyi komeasti!  Niko harrastaa ahkerasti ja monipuolisesti yleisurhei-
lua. Taustalla Reijo ja Tomi.
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www.reima.com

www.leisku.fi
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UUDEN VUOSISADAN KODINTEKNIIKAN OSTOPAIKKA

KANKAANPÄÄ Sillanpäänkatu 1, p. 020 710 0860,
ma–to 9–17.30, pe 9–18, la 9–14
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