
Kankaanpään Urheilijat ry

MONIEN MAHDOLLISUUKSIEN URHEILUSEURA SEURATIEDOTE
JOULUKUU 2019

Kank  U

Ei huolta.
Ostoksesi on vakuutettu,
kun maksat sen OP:n luottokortilla.

Tuoteturvavakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Kortit myöntää OP-Korttiyhtiö Oy.

Tiesitkö? Löydät meidän suorat numerot 

osoitteesta op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan

Aina välillä sattuu ja tapahtuu. Onneksi on Tuoteturva-vakuutus, joka suojaa 
omistaja-asiakkaan luottokortilla tehdyt credit- tai debit -ostokset kommelluksilta 
puoleksi vuodeksi. Tuoteturva on kuluton vakuutus ja se kuuluu automaattisesti kaikkiin 
omistaja-asiakkaiden OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum tai OP-Mastercard -
kortteihin.

Katso lisää op.fi/tuoteturva.

Kuva: Martti Tikka

Teemu Juhola seuraa toimitsijana tarkalla silmällä SM-kisojen seiväshyppysuorituk-
sia.

Mico ja Iisakki ottelun tiimellyksessä.
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Tämä vuosi on ollut hieno urheiluvuosi mo-
nille suomalaisille ja myös kankaanpääläisille. 
Olemme saaneet nauttia onnistumisista monilla 
urheilun sektoreilla.

Viimeisimpänä meitä on ilahduttanut suoma-
laisen jalkapallon menestys. Pitkään piti futis-
fanien kärsiä katkeria kohtaloita, kunnes tänä 

vuonna tuli Teemu Pukki taustajoukkoineen ja 
hoiti Suomen ensimmäistä kertaa koko pitkän 
jalkapallohistorian aikana arvokisoihin. Suur-
ta menestystä ei EM-loppukilpailusta odote-
ta mutta jo tämä mukaan pääseminen noihin 
karnevaaleihin on nostattanut suomalaisten 
itsetuntoa samaan tapaan kuin v. 1995 ensim-
mäinen jääkiekon maailmanmestaruus. Tässä 
huumassa mieltä ei pahasti järkytä edes se tosi-
seikka, että kansamme lempilapsi, yleisurheilu, 
tarpoo syvällä suossa. Vai tarpooko siltikään 
niinkään syvällä, koska useissa lajeissa hätyy-
teltiin menneenä kesänä Suomen ennätyksiä ja 
naisten satasen aidoissa sellainen jopa tehtiin-
kin! Maailman kärki toki kulkee kaukana, mut-
ta Euroopan tasolla olemme ihan kohtuullisesti 
vielä mukana.

Kankaanpäässä järjestettiin elokuun alkupuo-
lella 16-  ja 17-vuotiaiden yleisurheilun SM-ki-
sat, missä myös me kankulaiset hääräsimme 
tehokkaasti keittiö-, lipunmyynti- ja toimitsi-
jatehtävissä. Juholan Hannun johdolla vasta-
simme niin korkeus- kuin seiväshyppyjenkin 

toteutuksesta mallikkaasti. Kiitos vielä kaikille 
talkoolaisille, kisat onnistuivat erinomaisesti – 
niin kilpailullisesti kuin taloudellisestikin!

Kankaanpääläisiä onnistujia on tänä vuonna 
löytynyt toimitsijoiden lisäksi urheilijoistakin, 
ennen muuta hiihdon parista. Seuramme kas-
vatti Ristomatti Hakola on nyt jo moninkertai-
nen suomenmestari, eikä tälle menestykselle 
ole näkyvissä loppua. Ilahduttavaa on, että tänä 
syksynä KankU:n hiihtokoulussa on ollut juni-
oreita enemmän kuin miesmuistiin! Uusiakin 
”Risejä” saattaa siis olla kasvamassa..

Kankaanpään Urheilijoiden puolesta haluan 
vielä lausua lämpimät kiitokset kaikille tämän 
lehtemme tukijoillemme, urheilevien lasten 
vanhemmille, väsymättömille valmentajille ja 
ennen kaikkea itse urheilijoille, joita meidän 
seurassamme on lähes vaippaikäisistä iäkkäi-
siin aikuisurheilijoihin saakka.

Jorma Hietamäki

Hieno urheiluvuosi 2019!

Tilitoimisto
J. Syrjätie Ky

Torikatu 4, 38700 Kankaanpää
puh. 02 572 3895
fax 02 578 3095

gsm 050 573 6777
juhani.syrjatie@tilitoimistosyrjatie.fi

Auktorisoitu tilitoimisto

Tilitoimisto
Minna Väliaho Oy
Torikatu 7, 38700 Kankaanpää

puh. 02 573 630
fax 02 573 6330

gsm 044 578 1373
minna.valiaho@valiaho.fi

Auktorisoitu tilitoimisto

Tilitoimisto
Torsti Myllymäki Oy

Kuninkaanlähteenk. 2, 38700 Kankaanpää
puh. 02 573 800
fax 02 573 8020

gsm 050 511 6905
etunimi.sukunimi@tilitoimistomyllymaki.fi

HT-tilintarkastuksia

Tilitoimisto
Torpo Oy

Torikatu 7, 38700 Kankaanpää
puh. 02 576 400

gsm 0500 590 047
etunimi.sukunimi@tilitoimistotorpo.fi

HT ja KHT-tilitarkastuksia

• KIRJANPITOA • TILITARKASTUKSIA • YRITYSNEUVONTAA •
auktorisoidut tilitoimistot

Liikuntatoimen 
tervehdys

Vuosi on jälleen vieräh-
tänyt ja on aika hetkeksi 
rauhoittua nauttimaan 
joulunodotuksesta. Ku-
lunut vuosi on ollut ur-

heilullisesti vilkas Poh-
j o i s - S a t a k u n n a s s a . 
Kankaanpää oli huomion 
keskipisteenä valtakun-
nallisella naperoleirillä 
sekä nuorten yleisurhei-
lun SM-kilpailuissa. Yh-
teensä nämä tapahtumat 
keräsivät kaupunkiimme 
noin 5000 – 6000 ihmistä 
ympäri suomen. Kilpai-
luista saatu palaute oli 
positiivista, mistä kiitos 
järjestäville organisaati-

oille sekä niille sadoille 
kilpailujen järjestämisen 
mahdollistaneille talkoo-
laisille. 

Kankaanpää tunnetaan 
liikuntamyönteisenä kau-
punkina, jossa on mitä 
parhaimmat olosuhteet 
liikunnan harrastamiseen 
niin kilpailu- kuin kun-
toilumielessäkin. Tämä 
seikka tuli vieraiden 
palautteissa erityisesti 
esille. Liikuntakeskuk-
sen ympärille rakennettu 
infra sai osallistujilta eri-
tyistä kiitosta. Se help-
pous, jolla kilpailijat ja 
huoltajat pystyivät liik-
kumaan paikasta toiseen, 
on sellaista joka nousee 
kilpailujen järjestämisen 
ohella yhdeksi tärkeim-
mäksi tekijäksi.
Itselleni kulunut vuosi 
on ollut perehtymisen ai-
kaa uudessa tehtävässäni. 
Minulla on ollut ilo saa-
da tutustua kaupungin eri 
urheiluseuroihin sekä sii-
hen laajaan sidosryhmä-
verkostoon, jonka kanssa 
kaupungin liikuntatoimi 
tekee yhteistyötä. 

Liikuntakeskuksen pe-
ruskorjaus on saatu pää-
tökseen uimahallin ja 
”vanhan pään” osalta. 
Valmistuneet tilat ovat 
nykyaikaiset ja tulevat 
palvelemaan käyttäjiä 
pitkälti tulevaisuuteen. 

Vierivä kivi ei sammaloi-
du. Niinpä seuraava vai-
he palloiluhallin perus-
korjauksen osalta alkaa 
keväällä 2021. Peruskor-
jaukseen liittyen keväällä 
2020 on tarkoitus järjes-
tää niin sanottu seura-
foorumi, jossa pohditaan 
muun muassa väistötiloja 
eri toimijoille remontin 
ajaksi. 

Talvi tekee tuloaan. Hiih-
tokausi avattiinkin Kan-
kaanpäässä tänä vuonna 
isäinpäivänä, mistä eri-
tyinen kiitos jälleen Kan-
kaanpään Urheilijoille 
ja niille kaikille tykkilu-
men levityksen mahdol-
listaneille talkoolaisil-
le. Vaikka luontoäiti on 
osoittanut voimansa jat-
kuvine vesisateineen se 
ei ole vähentänyt hiihtä-
jien määrää, joita on ollut 
satoja ympäri Länsi-Suo-
men. Tykkilumilatu yh-
tenä liikuntapaikkana on 
tärkeä osa kaupunkilais-
ten ja alueen hyvinvoin-
tia.

Lopuksi haluan toivottaa 
kaikille lehden lukijoille 
rauhallista joulua ja on-
nellista uutta vuotta.

Ilari Köykkä
Hyvinvointi- ja liikunta-
koordinaattori
Kankaanpään kaupunki
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MAASTOHiiHdOn erikOiSliike

Toivotamme 
hiihtokansalle 

Rauhallista 
Joulua  ja 
Luistavaa 

Uutta Vuotta

kAuppi SpOrTcenTer
kuntokatu 17, Tampere

kimmo 040 737 3008

HELPPOA 
HIIHTOA 
SKINI 
”KARVA” 
SUKSILLA !
EI PITO-
VOITELU 
HUOLIA !
TULE JA 
TESTAA.

JäMin HiiHTOpuTki 
Sormelantie 77, Jämijärvi  
ilkka 050 511 9655 tai 044 573 6550      

Aloittaessani oman ur-
heiluseurassa toimimi-
sen, jokunen vuosikym-
men sitten, olivat seuran 
johtotehtävissä toimivat 
varsin arvostettuja henki-
löitä. Urheiluseuran joh-
tokuntaan kuuluminen 
oli varsin tavoiteltu luot-
tamustoimi, johon riitti 
halukkaita. Nykyisellään 
näiden vapaaehtoisesti 
toimivien seura-aktiivien 
määrä on huomattavasti 
pienempi. Valmentajan 
tai ohjaajan tehtävään ei 
myöskään ole samanlais-
ta halukkuutta kuin aiem-
min. Syitä kiinnostuksen 
vähentymisestä urheilu-
seuran toimintaa kohtaan 

Puheenjohtajan terveiset

SEURATOIMINTA

on monia. Usein luullaan 
omien taitojen olevan 
riittämättömiä, mikä ei 
missään tilanteessa saisi 
olla esteenä toimintaan 
osallistumiselle. Aktiivi-
sesti toimivasta urheilu-
seurasta löytyy varmasti 
tehtäviä jokaiselle haluk-
kaalle ja jokaisella tehtä-
vällä on oma tärkeä mer-
kityksensä toiminnassa.

Tänä päivänä on toki 
paljon sellaisia asioita, 
mitkä urheiluseuran on 
otettava toiminnassaan 
huomioon. Yksi niistä 
on tietosuoja-asetus, joka 
asettaa vaatimuksia esi-
merkiksi seuraan kuulu-

vien jäsenten henkilötie-
tojen käsittelyyn liittyen. 
Toinen on tulorekisteri, 
jonne urheiluseurojenkin 
tulee ilmoittaa jäsenilleen 
maksamansa korvaukset. 
Näillä asioilla on urhei-
luseuroille asetettu vaa-
timus osaamisesta, joka 
aiemmin on kuulunut lä-
hinnä yrityksille. Tietoa 
ja koulutusta näidenkin 
asioiden osaamiseksi on 
kuitenkin helposti saa-
tavilla. On myös hyvä 
muistaa, että seuratoi-
minnassakaan kaikkien 
ei tarvitse osata kaikkea.

Urheiluseuran varsinai-
sen toiminnan kannalta 
on kuitenkin tärkeintä 
löytää henkilöitä, jotka 
toimivat ohjaajina, val-
mentajina, talkoolaisina, 
toimitsijoina ja monis-
sa muissa varsinaisen 
toiminnan tehtävissä. 
Näihin tehtäviin moni 
urheiluseura kaipaa aktii-
visia tekijöitä. Tehtävien 

hoitamiseen riittää usein 
kiinnostus toimintaan. 
Rohkeasti tekemällä op-
pii paljon ja koulutuksel-
la voi omaa osaamistaan 
kehittää. Toiminta urhei-
luseurassa antaa myös 
toimijalle paljon – voin 
sanoa sen kokemukses-
ta. Suosittelen teille, jot-
ka tunnette kiinnostusta 
urheiluseuran toimintaa 
kohtaan, rohkeasti liitty-
mään mukaan toimijaksi.

Toimintavuosi on päätty-
mässä ja Joulu lähestyy. 
Kiitän kaikkia seuramme 
ohjaajia, valmentajia, tal-
koolaisia ja muissa teh-
tävissä toimineita kulu-
neesta vuodesta. Kiitos 
myös kaikille niille yri-
tyksille ja yhteisöille, jot-
ka olette tukeneet Kan-
kaanpään Urheilijoiden 
toimintaa. Toivotan kai-
kille rauhallista Joulua ja 
urheilullista vuotta 2020.

Jukka Lehtinen

Kankaanpää 02 573 000 
VIKAPÄIVYSTYS 0500 593 986, 0500 709 698 

Torikatu 11, 38700 Kankaanpää
toimisto@arisannointi.fi
www.arisannointi.fi

Tämänkin 
myyntikohteen 

sekä muut 
asumisen palvelut 

löydät samasta 
paikasta 

www.arisannointi.fi

KT Neuvoksenkatu 7, Kankaanpää
1h+kk+kph+p / 32,7 m² / Vh 39 000€

Pintaremontoitu yksiö hyvin hoidetusta taloyhtiöstä. Valoisa asunto isoilla 
ikkunoilla sekä lasitetulla parvekkeella. Sovi oma näyttöaikasi, ota yhteyttä! 

Keskuskatu 46 B (PL 78)
38700 Kankaanpää

Puh. 02-578 200, fax 02-578 2022
Sähköposti: etunimi.sukunimi@loytokorpi.fi

www.s-kanava.fi/satakunta

Opistonkatu 2 
Torikatu 15  

Satakunnan Osuuskauppa 
palvelee Kankaanpäässä

Asemakatu 2

Keskuskatu 46 B (PL 78)
38700 Kankaanpää

Puh. 02-578 200, fax 02-578 2022
Sähköposti: etunimi.sukunimi@loytokorpi.fi

www.s-kanava.fi/satakunta

Opistonkatu 2 
Torikatu 15  

Satakunnan Osuuskauppa 
palvelee Kankaanpäässä

Asemakatu 2
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Keskuskatu 38, 38700 Kankaanpää
puh. 02 572 3355

Elokuun alkupuolella 
kisailtiin Kankaanpään 
uusitulla yleisurheiluken-
tällä 16- ja 17-vuotiaiden 
suomenmestaruuskil-
pailut. Kilpailut vietiin 
neljän järjestävän seu-
ran voimin onnistunees-
ti läpi. KankU:n rooliin 
kuului erilaisiin oheistoi-
mintoihin osallistumisen 
lisäksi korkeus- ja sei-
väshyppyjen toimitsija-
tehtävät.
Kaiken kaikkiaan neljän 
seuran, Leisku, KankU:n, 
Nopsan ja Parkanon Ur-
heilijoiden kokoaman 
vapaaehtoisjoukon määrä 
nousi noin kolmeensa-
taan. Ohessa kuvakoos-
tetta kisoista.

16 - 17 vuotiaiden yleisurheilun SM-kisat

Satasen lähdökiihdytystä nuorten naisten räjähtävällä energialla.

Sää vaihteli auringonpaisteen ja pikkusateiden välillä mutta seiväshyppyjen aikana 
sää pysyi kohtalaisen hyvänä ja kilpailuissa nähtiin useita varsin hienoja suorituksia.

Sm-kisat saivat paljon kehuja mutta Jobin 
postiakin tuli. Oheinen kuva kertoo, miten 
kenttälajien suorituspaikoilla uunituore 
pinnoite osoittautui aivan liian haperoksi 
kestääkseen suuria painemääriä rajatulle 
alueelle. Kuvassa korkeushyppypaikan 
ponnistusalueen rikkoutunutta pinnoi-
tetta. Koko kenttäpäädyn alueen pinnoite 
menikin jo loppusyksyllä takuutyönä 
uusiksi.

Toimitsijatehtävissä oli paljon kankaanpääläisiä nuoriakin.

Palkintojen jakajina toimi mm. SM-tason ex-urheilijoita. Tässä palkintojenjakose-
remoniaan valmistautumassa moninkertaiset suomenmestarit: Jorma Hietamäki, 
Mikaela Ingberg ja takana Sari Kulmala.

Kuva: Martti Tikka

Kuva: Martti Tikka

Kuva: Martti Tikka
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Neste Kankaanpää
Reijo Hietanen, Keskuskatu 2
puh. 02-572 1598
ark. 6.30-21, la 8-21, su 9-21

Täyden palvelun huoltoasema
Grillistä
ruoka-annokset,
hampurilaiset
ja kebabit

Meiltä hyvät ja
edulliset renkaat
sekä kaikki
rengastyöt

Kankaanpää

Kiiltoa pintaan
Neste-autopesussa!

Kukkapiste M�a�i
Kukkia iloon ja suruun, 

arkeen ja juhlaan.
Kätevästi matkasi

varrella, aamusta iltaan.

Puhdasta
kotimaista
Neste-
tehokaasua

Metsä Group tarjoaa metsänomistajille puukaupan lisäksi kattavat metsän- ja 
luonnonhoitopalvelut sekä parhaan tavan kartuttaa metsään perustuvaa 
varallisuutta.
Ota meihin yhteyttä ja sovi maksuton tapaaminen paikallisen metsäasiantuntijan 
kanssa: puh. 0107770 tai www.metsaforest.fi

PUUKAUPPAA JA 
METSÄPALVELUITA

Perhetemppukoulu on 
osoittautunut urheiluseu-
rojen toiminnassa erittäin 
tarpeelliseksi nykyaikai-
seksi lapsiperheiden toi-
mintamuodoksi. Useilla 

Tämä on nykyaikaa!
paikkakunnilla on aloi-
tettu lasten liikuntahar-
rastukseen ohjaaminen 
vastaavanlaisten urhei-
luseurojen järjestämien 
lasten temppukoulujen 

kautta, mitä meidän seu-
rassamme on toteutettu 
perhetemppukoulun ni-
mellä. Näin on tapahtunut 
niin suurissa kaupungeis-
sa kuin pienemmissäkin 
kunnissa. 

Vanhemmat ovat nykyi-
sin valistuneita kasvat-
tajia ja haluavat viedä 
jo hyvinkin nuoria lap-
sia mukaan liikunnal-
liseen harrastamiseen. 
Kankaanpäässäkin useat 
perheet haluaisivat tuo-
da lapsensa mukaan toi-
mintaan jo 2-vuotiaina. 
Meillä on pidetty ikähaa-
rukkana 3 - 6 vuotta ja 
se tarkoittaa, että monet 
mukana olevista van-
hemmista lapsista ovat jo 
niin isoja ja taitavia, että 
kaksivuotiaiden mahdut-
taminen samoihin tiloihin 
ja temppuihin ei välttä-
mättä ole kovin helppoa.
KankU:n perhetemp-
pukoulun toteutuksessa 
eletään nyt muutoksen 
aikaa, kun allekirjoitta-
nut on muuttanut pois 

Ikä ei paina, mutta puolivoltti alkaa jo olla lähes valmis.

Helmiina ja Oona näyttävät vartalonhallintaansa 
päälläseisomisasennossa.

Voltin pyöräytys onnistuu helposti, kun isä tai äiti pitää turvallisesti kiinni.

paikkakunnalta ja uudet 
vetäjät ovat astumassa 
remmiin. Ajatuksena on, 
että jatkossa vanhemmat 
voisivat ottaa vuorotte-
luperiaatteella vastuuta 
iltojen ohjelmoinnista. 
Seuramme on jatkuvas-
ti valmis tarjoamaan il-
maista ohjauskoulutusta, 
mitä maakunnassamme 
on tarjolla esimerkiksi 
yleisurheiluohjauksen 
alueella.

Omasta puolestani haluan 
kiittää kaikkia vanhem-
pia, jotka ovat tuoneet 
lapsiaan perhetemppu-
kouluun ja lapsia ihailen 
heidän innokkuudestaan, 
kehittymisestään ja taita-
vuudestaan. Monen koh-
dalla voi jo nyt ennustaa, 
että Kankaanpää tulee 
saamaan heistä menesty-
viä urheilijoita maailman 
kilpakentille.

Jorma Hietamäki

Rakennuspalvelua JO&PE Oy
0400 896 100

majoitukset, kokouspalvelut,
elämykset ja hiihtotunneli

myynti@jamikeskus.fi
0440 577 800 tai
040 573 6120

TEHTAANMYYMÄLÄ
VENESJÄRVENTIE 4, PUH. 02 572 1405
AVOINNA: ARKISIN 10-18, LAUANTAISIN 10-16
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FANN Jätevesijärjestelmät

 www.biosuodatin.fi  kun et halua jäteveden puhdistuksesta harrastusta!

No, onkos tullut k
esä

 jo 
talven

 keskelle...

Liikunnan fyysiset ja 
psyykkiset terveyshyö-
dyt on kiistatta todistettu 
monissa eri tutkimuksis-
sa. ”Terve sielu tervees-
sä ruumiissa” on vanha 
tuttu totuus. Sopivasti 
rasittavan liikuntaharras-
tuksen jälkeen mieliala 
kohenee, pystyy ajattele-
maan selkeämmin, nuk-
kuu paremmin ja stressi 
kevenee. Näiden lisäksi 
pitkään jatkunut liikun-
taharrastus voi tuoda 
harrastajalle lisää tervei-
tä elinvuosia. Liikunnan 
avulla on mahdollista 
ennaltaehkäistä ja kun-
touttaa monia sairauksia, 
kuten sydän- ja verisuo-
nisairauksia, diabetesta, 
tuki- ja liikuntaelinsaira-
uksia sekä joitakin syö-
pätauteja. Nykypäivänä 
ruutuviihdettä tarjoavat 
televisio, tietokoneet ja 
kännykät koukuttavat ih-
mistä yhä enemmän pai-

LIIKUNNASTA ILOA 
JA TERVEYTTÄ

kallaanoloon. Runsaalla 
paikallaanololla on todet-
tu olevan selkeä yhteys 
eräiden pitkäaikaissaira-
uksien kuten esimerkiksi 
sepelvaltimotaudin syn-
tymiseen.

Vaikka koskaan ei ole 
liian myöhäistä aloittaa 
liikunnan harrastaminen, 
helpoiten liikuntakipi-
nän saaminen tapahtuu 
heti varhaislapsuudessa. 
Ja vieläkin aikaisemmin, 
koska raskaus ei ole este 
liikunnalle. Odottavan 
äidin liikuntaharrastus 
auttaa selviytymään ras-
kauden fyysisestä ra-
situksesta ja nopeuttaa 
synnytyksen jälkeistä 
palautumista. Lapsen lii-
kunnan ei tarvitse olla 
suunniteltua tai tavoit-
teellista. Lapsi saa liikun-
taa leikin lomassa, lapsen 
liikkuminen alkaakin 
leikillä oman perheen 

ja toisten lasten kanssa. 
Lapsi liikkuu liikunnan 
ilosta, uteliaisuudesta 
sekä halusta kokeilla ra-
jojaan ja testata taitojaan. 
Vanhempien oikeanlai-
nen malli innostaa lapsia 
liikuntaharrastukseen. 
Yhteinen liikkuminen on 
hauskaa arjen yhdessä-
oloa.

Lapsena ja nuorena har-
rastettu liikunta lisää to-
dennäköisesti liikunnan 
harrastamista myös ai-
kuisiässä. Tärkeää olisi 
liikuntaharrastuksen säi-
lyminen koko nuoruu-
siän. Aikuisiässä kiire ja 
ajanhallinta luovat oman 
haasteensa säännöllisel-
le liikuntaharrastuksel-
le. Kuitenkin liikunta 
on yksi tehokkaimmista 
keinoista palautua haas-
teista ja pitää stressi loi-
tolla. Liikunta pienentää 
ikääntymiseen liittyvien 

muutosten astetta ja seu-
rauksia. Liikunnan lo-
pettaminen on aina liian 
aikaista.

Suomen neljä erilaista 
vuodenaikaa kannattaa 
hyödyntää liikuntahar-
rastusta valitessa. Liikun-
talajien vaihtaminen eri 
vuodenaikojen mukaan 
tuo toivottua vaihtelua 

harrastukseen. Ei ole ole-
massa sellaista asiaa kuin 
huono sää, pitää vain vali-
ta oikeanlaiset varusteet. 
Monipuolinen liikunta-
harrastus kuormittaa ke-
hoa oikeassa suhteessa ja 
minimoi näin mahdolliset 
vammat. Hyötyliikunnan 
merkitystä ei korosteta 
turhaan. Esimerkiksi leh-
tien haravointi ja lumen 
luominen pihalta nosta-
vat sykettä tehokkaasti. 
Oman itselle sopivan lii-
kuntalajin löytäminen on 
henkilökohtainen valinta. 
Ryhmässä vai yksin, si-
sällä vai pihalla – mah-
dollisuuksia on paljon. 

Urheiluseurat ovat tär-
keässä asemassa ihmis-
ten liikuttajina. Lasten 
ja nuorten liikuntahar-
rastuksissa yhdistyvät 
hyvien kaverisuhteiden 
ylläpitäminen, itsensä 
kehittäminen ja omien 
vahvuuksien löytäminen. 
Liikuntaharrastukset voi-
vat myös ehkäistä nuorta 
syrjäytymästä. Osa lap-
sista on muita kilpailu-
henkisempiä. Heitä on 
tuettava ja kannustettava 

kohti omia tavoitteitaan. 
Me tarvitsemme esikuvia 
ja sankareita - on hienoa 
seurata oman paikka-
kunnan tyttöä tai poikaa 
kilpailemassa maailmal-
la. Kuitenkin liikunnan 
harrastaminen on mah-
dollistettava myös muille 
liikkujille erilaisten har-
rasteryhmien kautta.

Säästäminen liikunnasta 
voi tulla kalliiksi. Riit-
tämättömästi liikkuva 
ihminen tarkoittaa suu-
rempaa riskiä sairastua ja 
siten kasvavia sosiaali- ja 
terveyskustannuksia yh-
teiskunnalle. Liikkumat-
tomuuden vähentäminen 
on yksi tehokkaimmista 
ja helpoimmin toteutet-
tavista tavoista edistää 
terveyttä. Jokaisen on 
räätälöitävä itselleen so-
piva liikkumattomuuden 
torjumisohjelma.

Sairaanhoitaja ja 
KankU.n yleisurheilu-
jaoston uusi puheen-
johtaja 
Leena Loukkaanhuhta                                                                                                                                Leena Loukkaanhuh-

ta, selässä tyttären tytär 
Sanni.
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Painijaosto on järjestänyt 
6-10-vuotiaille tytöille 
ja pojille painikoulua yli 
kolme vuosikymmentä. 
Kerran viikossa tunnin 
mittainen painikoulu on 
säilyttänyt suosionsa.

Painikoulun suosio säilynyt

Vuonna 2002 seuramme 
toimi painin aluemes-
taruuskilpailujen jär-
jestäjänä. Itselläni oli 
kilpailuihin liittyen mo-
ninaisia tehtäviä. Toi-
min ottelujärjestäjänä, 
tuomarina, kuulutta-
jana ja otin osaa myös 
kilpailijana. 

Kilpailijana lähinnä 
siitä syystä, että seni-
oreiden sarjoissa oli 
kohtuullisen vähäinen 
osanottajamäärä ja Tu-
rusta asti tullut kilpai-
lija oli jäämässä ilman 
ottelua, niinpä lupau-
duin ottelemaan hänen 
kanssaan. 

Kilpailujen edetessä 

Papatkin osaa painia
huomasin kaiken muun 
touhuamisen keskellä, 
että otteluni oli lähesty-
mässä ja niinpä lähdin 
pukuhuoneeseen vaih-
tamaan ylleni otteluva-
rusteita. 

Saapuessani pukuhuo-
neeseen oli siellä myös 
tuleva vastustajani. To-
tesin hänelle hieman 
leikitellen, että kannat-
taisi varmaan mennä 
lämmittelemään sillä 
ottelumme olisi varsin 
pian. Parikymppinen 
vastustajani totesi itse-
varmasti ”Ei pappoja 
vastaan otellessa tarvi 
lämmitellä”. Itse olin 
tuolloin jo aikuisurhei-
lijan (aiempi nimitys 

veteraaniurheilu) iän 
saavuttanut. 

Ottelumme päättyi en-
nen painiajan täytty-
mistä ylivoimaiseen 
pistevoittoon 15-0. 
Voittaja olin minä eikä 
tuo itsevarma turkulais-
nuorukainen, joka pois-
tui molskilta kiukusta 
pihisten. En tohtinut 
lisätä vastustajani mie-
lipahaa ja jätin hänelle 
kertomatta, että kyllä 
papatkin osaa painia ja 
kannattaa hyvin lämmi-
tellä heitä vastaan otel-
lessa.

Jukka Lehtinen

Painijaoston junnuryh-
mä on kokoontunut  tänä 
vuonna lajiharjoituksiin 
kolme kertaa viikossa. 
Ryhmään kuuluu kym-
menkunta 8-16-vuotiasta 
nuorukaista, joista osa 
myös kilpailee. Rene Sa-
volainen 13-v. ja Veeti 
Karilainen 14-v. pääsevät 
mittaamaan harjoittelun 
tuloksia joulukuun 
puolivälissä Tampereella 
järjestettävissä Koulu-
liikuntaliiton vapaapainin 
mestaruuskilpailuissa.

Rene lähtee tavoittele- 
lemaan menestystä7-13- 
vuotiaiden 53 kg 
sarjassa, Veetin sarja on 
14-16-vuotiaiden 58 kg. 
Molemmat pojat ovat 
osallistuneet KLL:n mes-

 
Vuodesta toiseen on pai-
nimolskin ääreen kerään-
tynyt iso joukko innokas-
ta lapsia oppimaan painin 
alkeita. Tämän syksyn 
aikana on painikoulun 
toimintaan käynyt tutus-

tumassa yli kolmekym-
mentä lasta, joista lähes 
parikymmentä jatkaa 
edelleen kohti ”syysluku-
kauden” loppua. Suosion 
säilymisen salaisuus lie-
nee erittäin monipuoli-
sissa harjoitteissa, joilla 
kehitetään liikunnallisia 
perustaitoja. Painial-
keiden oppiminen, joil-
la harjoituskaverin saa 
hallitusti vietyä molskin 
pintaan ja väännön avulla 
käännettyä selälleen, li-
säävät innostusta. 

Painikoulun syyskauden 
viimeiset harjoitukset 
järjestetään joulukuun 
puolivälissä ja kausi 
päätetään perinteisesti 
salikilpailuilla.  ”Paini-
koulurehtori” Kari Käh-

kösen mukaan syyskau-
della on harjoituksissa 
ollut innostunut meinin-
ki ja painialkeitakin on 
opittu siinä määrin, että 
salikilpailuissa tullaan 
näkemään reippaita pai-
niotteluita.

Painikoulu on tarkoitettu 
6 – 10-vuotiaille tytöille 
ja pojille. Painikoulu jär-
jestetään keskiviikkoisin 
palloiluhallin voimailu-
salissa klo 17.00 – 18.00. 
Kevätkausi käynnis-
tyy Loppiaisen jälkeen. 
Aloituspäivä ilmoitetaan 
KankU:n kotisivuilla, 
jossa voi myös ilmoittau-
tua painikouluun. 

Jukka Lehtinen

taruuskilpailuihin myös 
aiemmin. Koululiikunta-
liiton kilpailut ovat osan-
ottajamäärältään  yhdet 
isoimmista kotimaassa 

järjestettävistä paini-
kilpailuista, osanottajia 
250-300. Joulukuussa 
järjestettävien kilpailujen 
painimuoto on vapaa-
paini ja toukokuussa jär-
jestettävissä kilpailuissa 
painitaan kreikkalaisroo-
malaista.

Rene ja Veeti valmiina 
KLL:n kisoihin

Rene ja Veeti harjoittelevat vapaapainin perusliikettä, 
jalkoihin meno ja sen puolustus.

Kevätkauden päätöskilpailujen palkintojenjako on suoritettu – kotiin viemisenä pokaali palkintokaapin täytteeksi.

Iisakki on saanut hyvän otteen Micon niskasta – kestää-
kö puolustus?

Junnuryhmän harjoituksissa on koko molski käytössä.

Valtteri ja Atte etsivät sopivaa tilaisuutta jalkaan menol-
le.

"Painikoulun rehtori" Kari Kähkönen kertaa harjoi-
tuksen aluksi yhteiset "pelisäännöt".
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Esittelyssä kilpavoimistelijat

Yläaisalla vasemmalta Olga Vuorinen, Matilda Helka-
mäki ja Eevi Korpunen sekä ala-aisalla Lila Ylikoski, El-
liida Helkamäki ja Aada Kuusjärvi, Friia Äpätti puuttuu 
kuvasta.

Kuvassa ryhmän jäsenet vasemmalta oikealle: Melissa 
Toivonen, Veera Kangasniemi, Melina Tenhonen, Emmi 
Yli-Rajala ja Anni Tuunainen.

Voimistelujaosto järjestää harraste- ja kilpavoimistelun harjoituksia lapsille ja nuorille eri ikä- ja taitota-
soilla. Kilparyhmiä on sekä naisten telinevoimistelussa että akrobatiavoimistelussa. Voimistelijat osallistu-
vat kilpailuihin noin viisi kertaa vuodessa, mutta harjoittelevat sitäkin ahkerammin eli 2-4 kertaa viikossa 
Kankaanpään Yhteislyseolla. Kilpailuihin voimistelijat lähtevät yhdessä valmentajien ja huoltajien kanssa 
tuomareita unohtamatta. Voimistelukauden kohokohtana on aina kesäkuussa kauden päättävät Voimistelupäi-
vät, joissa kilpaillaan kaikissa voimisteluliiton lajeissa sekä vietetään yhteistä viikonloppua. Ensi kesäkuussa 
Kankaanpään Urheilijoiden voimistelijat matkaavat kohti Kuopiota, jossa järjestetään 72. Voimistelupäivät. 
Omien harjoitustensa lisäksi voimistelijat osallistuvat mm. voimisteluliiton järjestämille leireille ja esiintyvät 
Kankaanpäässä tapahtumissa. Mikäli haluat voimistelijat esiintymään tapahtumassasi, ota yhteyttä: teline-
voimistelu.kankaanpaa@gmail.com 

Naisten telinevoimistelu 
eli NTV
Telinevoimistelussa voi-
mistelujaosto osallistuu 
voimisteluliiton kansal-
lisiin luokkakilpailuihin, 
joissa kilpailuluokat ovat 
B, C, D, E, F ja G-luokat. 
Kilpaileminen aloitetaan 
B-luokasta ja taitotason 
sekä riittävien pistemäärien 
tavoittamisen jälkeen voi-
mistelija voi siirtyä seuraa-
van vaikeampaan luokkaan. 
Luokissa B-D on määrätyt 

NTV B nuoremmat
Valmentaja: 
Annakaisa Helkamäki
Ryhmässä voimistelevat 
6-9 vuotiaat: Olga Vuori-
nen, Matilda Helkamäki, 
Eevi Korpunen, Lila Yli-
koski, Elliida Helkamäki, 

liikesarjat, jotka kisoissa 
suoritetaan. E-G -sarjoissa 
kilpailusarjat ovat omava-
lintaisia luokkien sääntöjen 
rajoissa ja mm. permanto-
sarja suoritetaan musiikin 
tahdissa. Naisten teline-
voimistelussa kilpaillaan 
neljällä telineellä: hyppy, 
rekki/nojapuut, puomi ja 
permanto.

Seuraavana esittelyssä ole-
vien ryhmien lisäksi mar-
raskuun lopussa aloittaa 

Aada Kuusjärvi ja Friia 
Äpätti. 
Syksyllä ryhmässä aloit-
taneet Olga, Lila, Aada ja 
Elliida suorittavat kevääl-
lä Staran, jonka jälkeen 
he voivat aloittaa kilpaile-
misen B-luokassa taitojen 

seuraavalla kaudella kilpai-
luihin tähtäävä valmennus-
ryhmä, jossa aloittaa har-
joittelun kahdeksan tyttöä 
telinevoimistelun harraste-
ryhmästä. Ryhmää valmen-
tavat Aini Rajala ja Nea Ve-
sanko. Telinevoimistelussa 
on lisäksi kaksi harraste-
ryhmää eli miniharraste alle 
kouluikäisille ja harraste-
ryhmä kouluikäisille.

NTV B/C lk vanhemmat
Valmentaja: Marko Försti
Ryhmässä voimistelevat 
10-13 vuotiaat: Melissa 

Toivonen, Veera Kangas-
niemi ja Melina Tenhonen, 
jotka kilpailevat sarjassa 
B vanhemmat sekä Emmi 

karttuessa. Elliida saa aloit-
taa kilpailut ikänsä puoles-
ta vasta ensi syksynä. Voi-
mistelukilpailujen ikäraja 
on seitsemän vuotta. Eevi 
ja Friia kilpailevat B-luo-
kassa. Matildakin kilpailee 
vielä B-luokassa, mutta 
tavoitteena nousu C-luok-
kaan, sillä vaadittavat nou-
supisteet on kilpailuissa jo 
saatu. Tytöt harjoittelevat 
kaksi kertaa viikossa ja ta-
voitteet ovat voimistelun 
perusliikkeiden oppiminen 
ja hallitseminen sekä kil-
pailuihin osallistumisessa 
ja tulevaisuudessa kilpaluo-
kissa ylöspäin nousemises-
sa. Voimistelijat tykkäävät 
harkoissa eniten uusien 
liikkeiden oppimisesta ja 
haluavat kovasti onnistua 
kilpailuissa ja saavuttaa 
luokkanousuun vaadittavat 
kategoriapisteet.

Yli-Rajala ja Anni Tuunai-
nen, joiden tavoitteena on 
siirtyminen kilpailemaan 
keväällä ylemmälle tasolle 
eli C-luokkaan.
Ryhmän jäsenet ovat har-
joitelleet reilut 2 vuotta 
telinevoimistelun peruslii-
kesarjoja. Ryhmä harjoitte-
lee 2 kertaa viikossa, per-
jantaisin ja lauantaisin. 
Vuosien aikana on käyty 
kilpailemassa useissa kil-
pailuissa. Porissa on käy-
ty treenipäivien merkeissä 
harjoittelemassa liikkeiden 
suorituspuhtautta ammatti-
valmentajien opastuksella. 
Voimistelijoiden mielestä 
parasta telinevoimistelussa: 
liikkeet, kilpailusarjat, kisat 
ja uuden liikkeen oppimi-
nen. Kaikki on kivaa!

NTV C-E lk
Valmentaja: Nana Mäkynen
Ryhmässä voimistelevat 11-
14 vuotiaita tyttöjä: Aada 
Joensuu, Kukka-Maaria 
Kurunmäki ja Nea Vesan-
ko, jotka kilpailevat luokas-
sa C, Heidi Försti ja Pihla 
Haapala, jotka kilpailevat 
luokassa D sekä Aini Raja-
la, joka kilpaile luokassa E 
(omavalintaiset sarjat). 
Voimistelijat harjoittelevat 
tavoitteellisesti 3-4 kertaa 
viikossa ja voimistelijoilla 
on takanaan jo useita vuo-
sia yhteisiä harjoituksia. 
Lokakuun kisoissa Ainin 
saavuttamat mitalisijat puo-
milla ja hypyssä osittavat, 
että myös pienestä seurasta 
tulevat voimistelijat voivat 
kovalla ja pitkäjänteisellä 
työllä pärjätä isojen ammat-
timaisten kilpaseurojen voi-
misteljoille. 

Voimistelijoiden 
kommentit: 
Aada: Parasta voimiste-
lussa on uudet liikkeet ja 
niiden oppiminen. Erilaiset 

voltit ovat suosikki liikkei-
täni. Telineistä eniten pi-
dän permannosta ja vähiten 
puomista.

Heidi: Parasta on kun oppii 
liikkeen, jota on harjoitel-
lut kauan. Minulla on suuri 
halu oppia uutta ja oppimal-
la pääsen yli peloista. Ha-
luan harrastaa voimistelua, 
koska tämä on se mun juttu. 
Vähiten pidän permannos-
ta, sillä siellä tehdään niin 
isoja ja rohkeutta vaativia 
liikkeitä. Loukkaantumis-
ten jälkeen on tullut vähän 
epävarma olo. Ehdoton 
lempparini on nojapuut, 
koska siellä tuntuu ettei voi 
sattua mitään ‘’vakavaa’’. 

Nea: Parasta telinevoimis-
telussa on kisat, voltit ja 
ylipäätään telineillä liik-
keiden tekeminen. Vähiten 
pidän nojapuista ja eniten 
puomista.

Pihla: Mielestäni parasta 

Edessä vasemmalta: Heidi Försti, Nea Vesanko ja Pihla 
Haapala. Keskellä Aada Joensuu ja Kukka-Maaria Ku-
runmäki sekä ylhäällä Aini Rajala.

voimistelussa on liikkeiden 
tekeminen ja kisat. Onnis-
tumiset ja muut jumppa-
tytöt innostavat ja pitävät 
kiinnostukseni voimiste-
luun yllä. 

Kukka: Parasta on kun 
oppii uutta, siitä tulee lisää 
motivaatiota myös jatkaa. 
Oppimisesta tulee jonkin-
lainen hyvän olon tunne 
ja se saa ajattelemaan, että 
on oikeasti hyvä jossain. 
Esimerkiksi kun opin kipin 
nojapuilla, siitä tuli todella 
hyvä tunne, koska onnis-
tuin jossain mitä olin har-
joitellut pitkään. Minulla ei 
ole telinettä, joka olisi ns. 
inhokkini, mutta mielestäni 
paras telineeni on nojapuut.

Aini: Mielestäni voimistelu 
on kivaa ja parasta on oppia 
uusia liikkeitä. Mielestäni 
kivoin teline on nojapuut. 
Nojapuilla saa ‘’lentää’’ ja 
se tuntuu kivalta.

Voimistelujaosto etsii uusia 

Valmentajia 
niin harraste- 
kuin kilpatasolle 
sekä teline- että 
akrobatiavoimisteluun. 
mikäli olet kiinnostunut 
valmentamisesta, 
ota rohkeasti yhteyttä: 
Krista Lankinen 
044 9772542 
(arkisin klo 9-16)

Sinulla ei tarvitse olla 
lajituntemusta, 
koulutamme sinut!

Akron trio Heidi Försti, Aini Rajala 
ja Elli Jokinen spagaatinostossa 
lokakuussa Tampereella järjeste-
tyissä kansallisissa kilpailuissa.
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Akrossa kilpaillaan pareina (naisten pari, miesten pari, sekapari) ja joukkueina (trio, nelikko). Lisäksi Suo-
messa kilpaillaan yksilöinä akropuilla. Akrossa yksi kokoonpanon jäsenistä on ns. top eli ylätyttö ja muut 
baseja eli alatyttöjä. Ylätyttönä on yleensä pienin, nuorin sekä rohkein ja alatyttöinä vahvemmat ja kook-
kaammat voimistelijat. Suomessa on käytössä oma luokkajärjestelmä, josta löytyy sopivat sarjat aloittelijois-
ta huippuihin saakka: luokat 1-4, AG0 ja AG1-AG3. Akrobatiavoimistelussa suoritetaan myös taitomerkkejä: 
pronssi-, hopea-, kulta- ja timanttimerkit. Kilpasarjan luokkanousuun vaaditaan tietyn merkin suorittamista 
yhdessä kokoonpanon kanssa. 
Akrobatiavoimistelun kilpailuohjelmassa voimistelijat suorittavat sääntöjen määrittelemät liikkeet. Tuoma-
risto arvioi, tulivatko kaikki vaaditut liikkeet suoritettua ja kuinka puhtaasti voimistelijat ne suorittivat. Ylem-
missä luokissa arvioidaan myös ohjelman taiteellisuutta. Luokasta 2 alkaen kokoonpanot suorittavat ohjel-
man valitsemansa musiikin tahdissa. Ohjelma kestää 1,5 – 2,5 minuuttia kilpailuluokasta riippuen. Luokissa 
AG1-AG3 suoritetaan kaksi eri kilpailuohjelmaa eli nosto- ja heitto-ohjelmat. Voimistelujaoston tavoitteena 
tulevaisuudessa on saada kokoonpanoja nousemaan SM-tasolle muutamien vuosien tauon jälkeen. 

Akrobatiavoimistelu eli AKRO

AKRO 1 lk
Valmentajat: Olivia Paalu, 
Anni Haapasilta ja Elli Jo-
kinen
Ryhmässä voimistelee 7-13 
-vuotiaita tyttöjä: Aada 
Kemi, Martta Uusitalo, 
Eerika Juhantalo, Matilda 
Helkamäki, Iiris Juhantalo, 
Leni Lehtinen, Ella Syvä-
oja, Elina Merimaa, Iina 
Kamppi ja Julia Alanen.
Ryhmässä on 10 jäsentä, 
joista on muodostettu 5 ki-
saparia. Tällä hetkellä voi-
mistelijat kisaavat akroba-
tiavoimistelun 1. luokassa 
sekä akropuilla 1. luokassa. 
Kilparyhmän tavoitteena 
on kehittyä voimistelijoi-
na, suorittaa akrobatiavoi-

mistelun pronssimerkki 
ja siirtyä 2. luokkaan, tai 
korkeammallekin tasolle 
tulevaisuudessa. Voimis-
telijat harjoittelevat kaksi 
kertaa viikossa 1,5 tuntia 
kerralla. Tytöt aloittivat 
akrobatiavoimistelun har-
joittelun syksyllä 2018, 
mutta ryhmään on liittynyt 
uusia voimistelijoita myö-
hemminkin. Yhteistä tree-
nitaustaa on takana pääosin 
siis reilun vuoden verran. 
Aadan, Iinan ja Iiriksen 
mielestä akron pariliikkei-
den harjoittelu on parasta 
treeneissä. Lisäksi mieluis-
ta oli volttimontussa leik-
kiminen, uusien liikkeiden 
opettelu sekä jaffapallo.

Ryhmän voimistelijat pareittain vasemmalta oikealle: 
Iina Kamppi ja Martta Uusitalo, Julia Alanen ja Eerika 
Juhantalo, Elina Merimaa ja Matilda Helkamäki, Leni 
Lehtinen(ei kuvassa) ja Aada Kemi sekä Ella Syväoja ja 
Iiris Juhantalo.

AKRO 3 lk
Valmentaja: Linda Hieta-
nen
Ryhmässä voimistelevat 
10-17 -vuotiaita tyttöjä, 
joilla on takanaan jo useita 
vuosia yhteisiä harjoituk-
sia: trio Pihla Haapala, Maj 
Köykkä ja Nea Vesanko, 
trio Kukka-Maaria Ku-
runmäki, Anni Haapasilta 
ja Olivia paalu, trio Heidi 
Försti, Aini Rajala ja Elli 
Jokinen sekä Aada Joensuu.
Ryhmän voimistelijat har-
joittelevat 3 kertaa viikossa 
2 tunnin ajan. Kauden aika-
na ryhmä osallistuu noin 4-5 
kisoihin sekä voimistelu-
liiton leireille. Harjoitukset 
koostuvat mm. voimasta, 
ketteryydestä sekä liik-
kuvuudesta. Voimistelijat 
harjoittelevat akrobatiavoi-
mistelun kokoonpanojen 
liikkeitä kuten heittoja ja 
nostoja sekä yksilöliikkeitä 
mm. krokotiilit, hypyt sekä 
akrobaattisia liikkeitä, joita 

ovat mm. erilaiset voltit. 
Voimistelijat ovat suoritta-
neet akron hopeamerkin.
Trio Heidi, Aini ja Elli ovat 
mukana akrobatiavoimiste-
lun junioreitten maajouk-
kueleireillä Miniringissä 
yhdessä valmentajansa Lin-
dan kanssa. Syyskuussa he 
osallistuivat Vierumäellä 
järjestettyyn leiriin, jossa 
harjoiteltiin kolme tiukkaa 
päivää niin kotimaisin kuin 
ulkomaisin huippuvalmen-
tajien opeissa. 
Ryhmän voimistelijoiden 
mielestä parasta akrossa on 
ohjelmien tekeminen, kil-
pailut, yksilöliikkeet kuten 
voltit ja flikit sekä oman ko-
koonpanon kanssa erilaiset 
nostot ja heitot. Myös uu-
sien liikkeiden oppiminen 
ja onnistuminen on paras 
tunne harjoituksissa. Lem-
piliikkeinä voimistelijoilla 
ovat yksilövoltit eteen ja 
taakse, triossa volttiheitot 
sekä ryhmänostot ja -heitot.

Ryhmän voimistelijat takana oikealta vasemmalle: Aada 
Joensuu, Maj Köykkä, Nea Vesanko, Elli Jokinen, Anni 
Haapasilta ja Olivia Paalu, edessä ovat Pihla Haapala ja 
Heidi Försti.

KankU järjesti akrokisat
Kuva: Casamedia.fi / Klaus Juhantalo

Kuva: Casamedia.fi / Klaus Juhantalo

Marraskuun viimeisenä 
lauantaina Kankaanpään 
Urheilijoiden voimistelu-
jaosto järjesti palloiluhal-
lilla akrobatiavoimistelun 
kansalliset kilpailut. Kisat 
keräsivät Kankaanpäähän 
yli 230 voimistelijaa. Kisa-
suoritukset alkoivat kello 10 
jatkuen pitkälle iltapäivään. 
Kilpailemassa oli kansalli-
sissa luokissa 1 ja 2 akro-
pareja, -trioja ja -nelikoi-
ta ympäri Suomen. Myös 
isompia kokoonpanoja oli 
mukana keräämässä esiin-
tymiskokemusta Stara-luo-
kassa. Akropuilla kisattiin 
luokissa 1-3. Se poikkeaa 
muista akrolajeista siinä, 
että akropuissa voimistelija 
kisaa yksin. Kisailija taitu-

roi vaativia liikkeitä puisen 
telineen, akropuiden, pääl-
lä. Kolmannessa luokassa 
voimistelijat tasapainottele-
vat vain yhden tukipisteen 
varassa, esim. Yhden käden 
krokotiili tai käsinseisonta 
kädet päällekkäin.

KankU:n voimistelijat 
harjoittelevat Kankaan-
pään Yhteislyseon salissa, 
mutta kisoja varten per-
mantomattorullat ja muut 
tarvikkeet tuotiin palloi-
luhallille. Liikuntakeskus 
tarjoaa erinomaiset puitteet 
kisajärjestelyihin; useita 
pukuhuoneita, katsomo ja 
aulatilan kahviolle. Upouu-
si kokoustilakin oli tuoma-
rikokoukselle hyvä paikka. 

Kisojen organisoinnissa 
tarvittiin paljon apulaisia ja 
KankU:n kilpavoimistelijat 
perheineen toimivat talkoo-
väkenä. 
- Järjestimme vuosi sitten 
vastaavat kisat ensimmäi-
sen kerran ja ne menivät 
hienosti. Siitä rohkaistu-
neena oli intoa järjestää 
kisat uudelleen ja toteutuk-
sessa saimme noudattaa pit-
kälti viime vuotista kaavaa. 
Talkooväelle jaettiin vas-
tuualueet ja tehtävälistat, ja 
aktiivinen ryhmämme suo-
riutui niistä jälleen hienosti, 
kertoi tyytyväisenä voimis-
telujaoston puheenjohtaja 
Sanna Haapasilta.   

KankU:n voimistelijoita 

Matilda Helkamäki sai 
akropuiden 1lk:ssa jaettua 
pronssia, sekä permanto-
matolla suoritetusta 1lk oh-
jelmasta parinsa Elina Me-
rimaan kanssa hopeaa.

KankU:n akrobatiavoimis-
telun valmentaja Krista 
Lankinen toimi kisojen yli-
tuomarina. Suuren kilpaili-
jamäärän vuoksi järjestet-
tiin kaksi tuomaripaneelia, 
eikä Krista nähnyt kaikkia 
omien voimistelijoiden 
suorituksia. Saadut pisteet 
ja palaute kuitenkin todista-
vat että harjoittelu on ollut 
oikeanlaista ja kehitystä on 
tapahtunut. Kristalla itsellä 

on telinevoimistelutausta, 
mutta Ulla Nuotion esi-
teltyä akrovoimistelua, laji 
hurmasi hänet. 
- Valmennan tällä hetkellä 
4-7 vuotiaiden telinevoi-
misteluryhmää ja teen kisa-
ohjelmia akroon.  Akro on 
näyttävä laji, joka sisältää 
upeita nostoja ja korkeita 
volttiheittoja, jotka tekevät 
katsojiin vaikutuksen. Laji 
on myös siitä hurmaava, 

että voimistelija voi jatkaa 
lajin parissa ikänsä puoles-
ta aika pitkällekin. Lisäksi 
Suomessa alkaa olla myös 
pojista koostuvia kokoon-
panoja sekä sekapareja ja 
niiden kehittyessä tullaan 
näkemään vielä huimia liik-
keitä, tiivistää lajikokemuk-
sistaan Krista Lankinen. 
 
Teksti: Marianne Pein

Matilda Helkamäki ja Elina Merimaa saavuttivat hopeaa luokassa 1 parit.

Kilpailut käynnistettiin voimistelijoiden alkumarssilla.
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KankU:n hiihtojaosto 
aloitti hiihtokoulun syys-
kuun alkupuolella. Mu-
kaan tuli todella runsaasti 
uusia lapsia. Tällä het-
kellä hiihtokoulumaksun 

Kankaanpäässä tehdään taas hiihtäjiä!

suorittaneita junioreita on 
42. Tällaista väkimäärää 
tuskin on ollut vuosiin. 
Junioreita vetävät enem-
män ja vähemmän sään-
nöllisesti Johanna Ku-

runmäki, Teemu Hietaoja 
ja Susanna Salokangas. 
Lisäksi muistakin van-
hemmista on saatu tarvit-
taessa apuohjaajia, mikä 
onkin erittäin tärkeää. 

Tällöin saadaan kaikille 
tasoon nähden oikeaa oh-
jausta. 
 
Syksyn aikana on tehty 
paljon erilaisia harjoittei-
ta, kuten sauvakävelyä, 
varuskunnan esterataa, 
suofudista, kuntopiiriä ja 
suksillekin on jo pääs-
ty. Hiihto aloitettiin Jä-
mijärven hiihtoputkessa 
6.11. 2019. Omakin ty-
kitetty älylatu avattiin 
ennätysaikaisin, peräti jo 
isäinpäivänä.  Suuri kii-
tos talkoolaisille. Näin 
hiihtäjien suksiharjoittelu 
ei ole siis keleistä kiinni. 
Kannustan kaikkia käy-
mään suksittelemassa. 
 
Tänä vuonna hiihtäjät 
ideoivat ladun vapaaeh-
toiseksi käyttömaksuksi 
älylatu-tuubihuivin. Hui-
vin hinta on 20€ ja se on 
voimassa koko kauden. 
Huiveja saa liikuntakes-
kuksen infosta, junioreil-
ta sekä jaoston väeltä. 
Tuotto menee hiihtäjien 
juniorityöhön. 
 
Hiihtäjät ovat järjestäneet 
junioreille leirin syksyi-
sin Jämin maastossa ja 
niin tänäkin vuonna, nyt 
jo kuudetta kertaa (15-
16.11.). Leirillä oli 20 yö-
pyvää junioria sekä muu-
tama vain harjoituksiin 
osallistuva.  Leiriläiset 

majoittuivat Porin Seu-
dun Hiihtäjien majassa. 
Ohjelmaan kuului tietysti 
hiihtoa, sauvakävelyvael-
lus, iltaleikkejä ulkona ja 
makkaranpaistoa  Perhe-
puiston nuotiolla. Mait-
tavasta lounaasta huolehti 
jälleen kerran Päivi Tuo-
minen. Leirillä haastatel-
tiin muutamaa junioria 
hiihto- ja leiriasioista. 
 
Kysymykset 

1. Minkä ikäisenä aloi-
tit hiihtokoulun?
2. Miksi hiihdät?
3. Miksi tulet leirille? 
4. Mikä leirillä on pa-
rasta? 
5. Mikä on leirillä tyl-
sintä? 
6. Mikä on sinun tule-
vaisuuden haave hiih-
touralla? 

Iina Mäkitalo 8v
1. 6 vuotiaana eskarilai-
sena.
2. Koska hiihtäminen on 
kivaa.
3. Leirit on kivoja, koska 
siellä saa olla kaverei-
den kanssa.
4. Syksyn Satakunnan 
leirillä parasta oli rulla-
hiihto.
5. Ei mikään.
6. Kisojen voittaminen.
 

Juho Kuuskoski 8v
1. 6v.
2. Koska se on kivaa.
3. Koska leirillä on 
hauskaa.
4. Hiihto.
5. Ei mikään.
6. Olla suomenmestari.

Henri Saunaluoma 13v
1. 9v.
2. Koska se on hauskaa.
3. Koska leirillä on 
hauskaa.
4. Treenit.
5. Ei mikään.
6. Tulla hyväksi hiihtä-
jäksi.
 
Aada Votshenko  10v
1. 9v.
2. Koska se on hauskaa.
3. Koska leirillä on 
kivaa.
4. Kaverit.
5. Ei mikään.
6. Päästä johonkin isoon 
hiihtotapahtumaan.
 
Vilja ja Veikka Reho 8v
1. 8v.
2. Koska se on kivaa ja 
urheilullista.
3. Sai karkkia.
4. Karkin syönti ja nuo-
tiolla olo.
5. Nukkuminen ja tauot.
6. Suomenmestaruus.
 
Teksti: 
Susanna Salokangas
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Kankaanpään Urheili-
joiden Aikuisurheilu-
liiton sarjoissa (entinen 
Veteraaniurheiluliitto) 
kilpailevat juoksijamme 
ovat tänä vuonna tuoneet 
kultaa ja hopeaa SM-ki-
soista ja hopeamitaleita 
Pohjoismaiden mesta-
ruuskilpailuista, yhteensä 
viisi arvokisamitalia. 

Veli-Pekka Vänni menes-
tyi jälleen erinomaisesti. 
Viimevuotisten maas-
tojuoksujen ja maantie-
kympin hopeamitalien 
jatkoksi hän hankki tänä 
vuonna edelleen M60 
sarjassa SM-maastossa 
hopean. Maantiejuok-
suun hän ei osallistunut 
mutta otti polkujuoksun 
7 km matkalla ylivoimai-
sen mestaruuden ajalla 
26.29 voittaen seuraavaa 
yli  viisi minuuttia ja oli-
si voittanut pari nuorem-
paakin sarjaa. Samalla 

Ikämiesjuoksijamme 
vauhdissa

hän siivitti KankU:n 
joukkueen mestaruuteen. 
Joukkueeseen kuuluivat 
M60 sarjassa seitsemän-
neksi tullut Jukka Valli ja 
M65 nipin napin mitalien 
ulkopuolelle yhdeksän 
juoksijan seurassa nel-
jänneksi sijoittunut Ilpo 
Iso-Peura. Samat kolme 
miestä muodostivat myös 
SM-maastojen joukku-
een, joka myös oli har-
mittavalla neljännellä 
tilalla mitalien ulkopuo-
lella, mutta polkujuoksun 
mestaruus kruunasi siis 
senkin.

Vierumäen urheiluo-
piston nurmikoilla jär-
jestettiin marraskuussa 
Nordic Cross Country 
Championships eli Poh-
joimaiden maastojuok-
sumestaruuski lpai lut 
sateisessa kurakelissä. 
Sieltäkin KankU:n ikä-
miehet toivat kaksi mi-

talia ja kumpainenkin 
hopeisia. M60 sarjan kak-
konen oli Ilkka Vakkuri 
ja M75 sarjassa toiseksi 
tuli Anssi Joutsenlahti. 
Ilkka Vakkuri voitti myös 
toisen hopeamitalin, joka 
tuli Savonlinnan SM-kä-
velyissä 10 km matkalla. 
Samoin hopealle SM-kä-
velyissä ylti Tarja Vakku-
ri N55 sarjassa, matkan 
ollessa samoin 10 km.

Ilpo Iso-Peura kilpaili ah-
kerasti, seuraavassa hän 
kertoo menestyksekkääs-
tä kilpailukaudestaan:
Toinen sija on hallinnut 
tätä vuotta  Tämä vuo-
si on ollut Paras juok-
suvuoteni.  Olen saanut 
harjoitella terveenä. Ki-
lometrejä on tullut tähän 
mennessä 2300. Keski-
määrin 230 km /kk. Tällä 
kaudella juoksin 10 hölk-
käkisaa, näistä 2 voittoa        
7 kakkos-sijaa  ja vain 

yksi nelostila. Siis vain 
kerran jäin pois palkinto-
pallilta.   
SM- kisat M65 meni 
seuraavasti: SM-maas-
tojuoksu Kiipula, olin 
18. Selvä epäonnistumi-
nen, syytä en edes tiedä! 
Joukkuekilpailussa Kan-
kU:n joukkueessa neljäs 
tila. SM-yleisurheiluki-
sa Turku: 10 000m olin 
5. SM-polkujuoksukisa 
Tampereella: olin 4. ja 
Joukkuekisassa saatiin 
Kultaa 1.  Orimattilan 
kansallisissa veteraaniki-
soissa olin 1500 m toinen 
ja 3000 m myös toinen.

Anssi Joutsenlahti

Polkujuoksun suomenmestarijoukkue M60 vas. Ilpo Iso-Peura, Veli-Pekka Vänni ja 
Jukka Valli Tampeeen Kaupin urheilukeskuksessa.

Pohjoismaiden maaastojuoksukilpailujen M60 ja M75 
sarjojen hopeamitalistit Ilkka Vakkuri (oik.) ja Anssi 
Joutsenlahti.

Knuuttilankatu 31, 38700 KANKAANPÄÄ
  

puh. 02 572 4825
www.lvimustaniemi.fi

LVI Mustaniemi Oy

p. 572 3366  kpp@saunalahti.fi

+ suurkuvatulosteet,
kopiot  ym.

KAIKKI 
PAINOT YÖT

044 373 3319

MATTO O keMiAllinen

PESULA
Marko I. Lahtinen Oy

Rauhankatu 5, 38700 Kankaanpää
Puh. 02 578 1818

Ma-Pe 9-17
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LVI-Asennukset 
Timo Lautaoja Ky

Venesjärventie 748, 38760 Venesjärvi
050 578 9555

kOSkelA
YHTiÖT

Kiinteistö Oy Lapikas
Kiinteistö Oy Velj. Koskela

Asunto Oy Ruokopaasi

38720 Vihteljärvi
puh. 02 578 8340

Tilaa polttoöljy meiltä!
Kysy Edullinen tarjous!

Öljynvälitys Leo 
Hautaniemi Ky
0500 126 534 

Kankaanpää

Jussi Hautaniemi Oy  
Venesjärventie 3  Kankaanpää

www.rckankaanpaa.fi  ma-pe 8-17, la 9-13
puh. 02 569 066  040 553 1622

HISTORIAN HAVINAA

Määräaikaishuollot takuusta tinkimättä.
    • erikoisosaamista
    • voimaa.com optimoinnit
    • henkilö- ja pakettiautot
    • traktorit ja työkoneet
Auto- ja konekorjaus esala

0400 724 285, 040 747 2485
www.autofitesala.com

www.koulutussalmela.com
040 749 3214 

 jouni.salmela@koulutussalmela.com

Tehokasta, täsmällistä
JäTeHuOlTOA kAnkAAnpääSSä

- omakotitalojen ja kiinteistöjen jätehuolto
- jätesäiliöt, - vaihtolavat
- viemärikaivojen tyhjennykset
- viemärien avaukset ja huuhtelut painehuuhteluautolla
- putkistojen ym. sulatukset
- kurottaja ja nosturi

kankaanpään Jätehuolto 
Jussila Oy
puh. 02 572 1791

0500 228 299, 0400 596 178, 0500 788 867

MAAnrAkennuS 

J. Kautonen Oy
050 591 2266

kaivinkonetyöt, tien alitukset, 
mursketoimitukset, purkutyöt

Kangasfysio Ky

Keskuskatu 34, 38700 Kankaanpää

Kangasfysio Ky

Keskuskatu 34, 38700 Kankaanpää
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Tampionkatu 2, 38700 Kankaanpää  puh. 02 572 1521, 0500 599 340

Autojen kolarivaurioihin erikoistunut korjaamo
• Autonhoitotuotteet • Tuulilasinkorjaukset ja vaihdot
       • Sijaisauto
       • Peltityöt

Auto- ja Peltikorjaamo Alhonmäki
   Jussi Alhonmäki
   040 569 4741
   Alhonmäenkatu 26
   38700 Kankaanpää

Haanpäänkatu 9
38710 Kankaanpää
02-5722450
040-5529160

SUONPÄÄN METALLIRAKENNE KY
Puh. 0500 596 236

SÄHKÖSUUNNITTELU HARRI JOKINEN
Soininkatu 1B, 38710 Kankaanpää

050 531 2159
harri.jokinen@jokiset.fi

Lehtikatu 15
33340 TAMPERE 

Torikatu 13, Kankaanpää, p.(02) 572 2065,  
avoinna ma–to 9.30-17.00, pe 9.30-17.30, la 9-14

Sillanpäänkatu 1, 38710 KANKAANPÄÄ
kankaanpaa@power.fi

KANKAANPÄÄ PARKANO IKAALINEN KAUHAJOKI

SÄHKÖALAN TYÖT
tecsec.fi                Halmeenkatu 4             38700  Kankaanpää

-Luomukananmunan tuotantoa
Kananmunia voi ostaa myös 
suoraan tilalta Laviasta

p. 0505427449, 0503284469

Torikatu 7, Kankaanpää
Avoinna: ma-to klo 8-16 ja pe 8-14

Tiina 0400 353 773
tiina.joensivu@tilitoimistoelma.�

Tarja 045 2208 008
tarja.montonen@tilitoimistoelma.�

Kankaanpään kaupunki
Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää, puh. 02 57 700

www.kankaanpaa.fi

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.

Ammattikurssikeskus
Asemakatu 5

38700 kankaanpää

Puh. 0400 594 620

PELTISEPÄNLIIKE
PEKKA ALANKO KY

Akrokisojen  taitosuorituksia

KankU:n akrokisoissa nähtiin melkoisia taidon näytöksiä. Kuvassa Tampereen 
voimistelijoiden 13-vuotias Netta Nuppola näyttämässä osaamistaan. Valokuvaajana 
Netan kankaanpääläinen isoäiti Ulla Suontausta

Kuva: Casamedia.fi / Klaus Juhantalo

Matilda Helkamäki ja Elina Merimaa kilpailusuorituksessaan.



14 Kankaanpään Urheilijat ry

• Aamusta yömyöhään grilliruokaa 
• Maukkaita lounaita
• Runsaat annokset

Puh. 02 572 3553

Nestekaasut 2, 5, 11, 33 kg
EDULLISESTI

• Jauhesammuttimet
• Vaahtosammuttimet
• Nestesammuttimet
• Hiilidioksidisammuttimet
• Palo- ja häkävaroittimet
• Tarkastukset, huollot ja
 täytöt kaikille merkeille

• Palokalusto
• Työsuojelu

-kaasut
Kotimaista kaasua jo yli 
sadan vuoden kokemuksella
• Vuokrapullot
• Omistuspullojen täytöt
• Ewm-hitsauskoneet
 - 3 vuoden takuu

Koskenojankatu 2, 38700 KANKAANPÄÄ,     puh. 02 572 3636
satasammutin.oy@dnainternet.net     www.satasammutin.fi

ark. 9-16.30

Osaaminen syntyy kokemuksesta.
Profiilipinnoituksen edelläkävijä
jo 20 vuoden ajan

Hiihto    
Harjoitukset kaikenikäisille keskiviikkoisin klo 18.00. Katso tarkemmin jaos-
ton nettisivuilta (www.kankaanpaanurheilijat.fi).

HERKKUPAUSSI

Iskontie 2, 38720 VIHTELJÄRVI
puh. 02 536 6800, 

040 535 1567, 0400 326 635
www.wihtis.com, myös fasebookissa

Kankaanpään 
Urheilijat 
toivottaa

Rauhallista Joulua 
ja

Liikunnallista 
Uutta Vuotta

Voimistelujaosto 
Harjoitukset ovat pääosin Yhteislyseolla. Keskustan koululla harjoitte-
lemme tukitreenejä. Ryhmäkohtaiset tarkemmat harjoitusajat ja -päivät 
löydät netistä.
-Harrasteryhmä 7-12 v to 17-18
-Miniharrasteryhmä 4-6 v ma 17-18 
Kilpailuryhmiin otamme uusia taitotestien kautta. Ilmoittelemme taito-
testeistä nettisivuilla.

Kank  U

Sillanpäänkatu 4, PL 165  38701 Kankaanpää
Puh. 02 578 3190

myynti@wilmaikkuna.fi

KankU:n valmennus- ja harjoitus-
ryhmien   kokoontumisajat ja -paikat

Paini
Kaikki harjoitukset pidetään Palloiluhallin voimailusalissa.
Ma  17.00 – 18.30 Pojat, kilparyhmä
Ti  18.30 – 20.00  Seniorit ja kuntopaini       
Ke  17.00 – 18.00 Painikoulu (6 – 12 v.)
Ke 18.15 – 20.00 Pojat, kilparyhmä
To 18.30 – 20.00 Seniorit ja kuntopaini
Pe 17.00 – 18.30 Pojat, kilparyhmä
La 14.00 – 16.00 Seniorit ja kuntopaini
Su 14.00 – 16.00 Pojat , Seniorit ja kuntopaini

Perhetemppukoulu
3 – 5-vuotiaille ja mukana oleville huoltajille tarkoitettu liikuntakerho yhteisly-
seon (=lukio) salissa torstaisin klo 18.15 – 19.00. Aloitus 16.1.2020

Sulkapallo
Vuoro maanantaisin 19.30 - 21.00 Move areenassa.

Koripallo
Avoin peli-ilta Yhteislyseon salissa tiistaisin klo 20.30 – 22.00

Kankaanpään 
Automekaanikot/
Jojamont Oy
Tampionkatu 16, 38700 Kankaanpää 
(katsastuaseman vieressä) avoinna ma-pe 8.00-16.30

Huoltotilaukset ja ajanvaraus
010 396 6501   Jani Halminen
010 396 6502   Juha Haapasilta
Kelkat ja mönkijät
010 396 6504   Toni Rantasalo
info@automekaanikot.fi

Hieronta- ja 
fysioterapiapalvelu

MYKRÄ

info@maanrakennusruuhimaki.fi
www.maanrakennusruuhimaki.fi

Maanrakennuksen ammattilainen

0500 322 356 • 0500 530 139 • 050 3427 402

www.keskusveljet.fi
KESKUS-VELJET O

Y

KANKAANPÄÄN

lukkokeskus.com
LUKKOKESKUS
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Julkaisija
Kankaanpään
Urheilijat
Vastaava toimittaja
Jorma Hietamäki
Ilmoitusmyynti
KankU:n
eri jaostojen
toimijat
Sivunvalmistus
RaTMal palvelu
Kankaanpää
Painopaikka
Sata-Pirkan Painotalo
Pori 2019

Kankaanpään Urheilijat 2020

Saraforma Oy

ESAN
LEVYKALUSTE

ESAN LEVYKALUSTE OY
Lampisenkatu 3
38840 NIINISALO
www.esanlevykaluste.fi
Puh. 010 2717 090

Keittiöt ja muut
kiintokalusteet
puusepäntyönä

H.T.L. RAKENNE
NIINISALO OY

Kiparinkatu 14 B, 38840 NIINISALO
Puh. 0500 473 320, 02 572 3899

kuljetus T. roskala ky
roskala.com
0400 326 635

teuvo.roskala@dnayritysnetti.net

Kank  U

Wattila Talotekniikka 
Rautatienkatu 24, 38700 Kankaanpää, 040 829 4121

38750 Veneskoski
puh. 0500 623 570
www.plpkivi.fi

Avoinna ti ja pe 11-16.30
Torikatu 7, 38700 Kankaanpää

Puh. 040 555 1646

Hyvää Joulua

Kank  U

Tutustu seuramme nettisivuihin:

www.kankaanpaanurheilijat.fi

Johtokunta

Jukka Lehtinen, puheenjohtaja
Erkki Katajisto
Krista Lankinen
Lauri Lehtinen
Leena Loukkaanhuhta
Lasse Soininen

Hiihtojaosto
Erkki Katajisto, puheenjohtaja
Tapio Loukkaanhuhta
Markku Huhtanen
Heikki Alppi 
Veikko Hietaoja          
Susanna Salokangas
Sampo  Kuusinen
Teemu Hietaoja

Koripallojaosto
Pekka Päivike, puheenjohtaja
Kari Manninen
Vesa Siltakorpi
Lassi Salminnen
Mikko Vaajasaari

Painijaosto
Jukka Lehtinen, puheenjohtaja
Kari Kähkönen
Kari Lehtinen
Klaus Juhantalo
Heikki Lehtinen
Vesa Kalliomäki
Lauri Lehtinen

Sulkapallojaosto
Lasse Soininen, puheenjohtaja
Kai Rosenqvist
Hannu Sinnemäki
Janne Löytökorpi

Voimistelujaosto
Sanna Haapasilta, puheenjohtaja
Anne Rajala
Hanna Hautamäki
Marju Vesanko
Tiina Joensivu-Juhola
Annakaisa Helkamäki

Yleisurheilujaosto
Leena Loukkaanhuhta, puheenjohtaja
Jaana Santikko
Veikko Ikävalko
Anssi Joutsenlahti
Hannu Juhola

Talkkarimatti
Päivystys-
numero
040 411 3768

n Kiinteistöhoito
n Piha- ja puutarhatyöt

 Puh. 040 721 0944

KELLOSEPPÄ, KULTASEPPÄ, KORUNVALMISTUS

Keskuskatu 32, Kankaanpää - puh. 02 572 1233

KONDITORIA
Tapion

Ojakatu 3, Kankaanpää
Puh. (02) 572 3777

Viidanperäntie 1, 
38910 Alahonkajoki
Puh. 050 330 9305
raimo@ratmal.fi

RaTMal palvelu
Painotuotteiden valmistusta

Kauppatori 5, Kankaanpää
puh. 050 594 9521

Kevätkauden avaus 
La 4.1.2020

Keskuskatu 40, Kankaanpää  02 572 1205
www.optikkokangasniemi.fi KANKAANPÄÄN KIVI 

044 572 1085
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Huhtahyvät Oy
Santamaankatu 2

38700 Kankaanpää
Puh. 02 572 850

www.huhtahyvat.fi

Esimerkkilaskelma ei sisällä tankkausostoja, 
joista maksetaan Tankkausbonusta. 

Esimerkkejä Bonuksesta

NYT RAHAA OSTOISTA ENTISTÄ HELPOMMIN.
Alensimme pysyvästi Satakunnan Osuuskaupan bonusrajoja. Voit saada nyt 5 % 
Bonuksen jo  900 euron kuukausios toilla. Ostojen keskittä minen on siis entistä 
kannat tavampaa. Bonusta saat S-ryhmän ja yhteistyö kumppaneiden yli 2000 
bonustoimi paikasta ja sitä voi kerryttää kaikilla saman perheen S-Etukorteilla. 

Katso uudet bonurajasi osoitteesta: s-kanava.fi/satakunta

KUINKA 
VOIMME AUTTAA?
• Hydrauliikkaa, laakereita

• Öljyt,  Suodattimet 

• Teollisuustarvikkeet

• Valtra-varaosat 

• Maataloustarvikkeet

• Letkupalvelu 24 h
• Huomioi autojen varaosat

Sallinkatu 2, 38710 Kankaanpää
Puh. 045 230 6869

Mika A. 040 961 5467
 

HYDROPOJAT

Joonas  050 411 9981
Ville      050 477 4453    

Huolto • Varaosat • Myynti

Eero      050 369 5772
Mika K. 050 570 3606
Elli   050 596 3658 

Kelankaari 4 | puh. 02 57 333 | kuntke.fi

Joululounaat 28e
Sunnuntaisin 8.12. ja 15.12. klo 12–14 
Ma–pe 16.–20.12. klo 11–14  

Koko jouluaaton vietto 73e
Jouluateriat
Jouluaattona  klo 16.30–18.30  35€ 
Joulupäivänä  klo 13.00–15.00  30€ 
Tapaninpäivänä  klo 12.00–13.30  18€

Lahjakortit  

pukinkonttiin!
 


