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Kank  U

Aukioloaikamme
Kankaanpäässä 

Kassapalvelut 
ma ja to klo 10.00-16.30

Neuvottelupalvelut 
ajanvarauksella 

ma-pe klo 10.00-16.30 

Kaikkien asiantuntijoidemme 
yhteystiedot löydät osoitteesta 
op.fi/lansi-suomi/soitasuoraan.  

Kankaanpään konttorissa sinua palvelevat

Reija Kovamäki
Asiakkuusasiantuntija

Rahoitus
050 302 0350

reija.kovamaki@op.fi

Marja-Leena Sillanpää
Asiakkuusasiantuntija

Rahoitus
050 590 0039   

marja-leena.sillanpaa@op.fi

Johanna Hakala 
Asiakkuusneuvoja
010 253 0262 

johanna.i.hakala@pohjola.fi

OP Kodin  
kiinteistönvälitys

Tero Vaahtio
Kiinteistönvälittäjä LKV

044 015 8555
tero.vaahtio@op.fi

Pohjolan 
vakuutukset

Pia Salo
Asiakkuusasiantuntija

Rahoitus
044 714 1957
pia.s.salo@op.fi

Teija Suonpää
Asiakkuusasiantuntija

Säästäminen ja sijoittaminen
044 714 1955 

teija.suonpaa@op.fi

Satu Kuusisto
Asiakkuusjohtaja, KTM

julkinen kaupanvahvistaja
044 714 1241

satu.kuusisto@op.fi

Jussi Kivelä
Asiakkuuspäällikkö 

Maa- ja metsätalousasiakkaat
040 670 7170 

jussi.a.kivela@op.fi

Kirsi Rantanen
Asiakkuuspäällikkö

Yritysasiakkaat
044 714 1853

kirsi.rantanen@op.fi

Anne Holma
Asiakkuuspäällikkö

Varainhoito
044 782 8298   

anne.holma@op.fi

Lainopilliset 
palvelut

Jani Rosendahl
Pankkilakimies,

julkinen kaupanvahvistaja
040 661 9686 

jani.rosendahl@op.fi

Ajanvaraus numerosta  
0100 0500 (pvm/mpm)

tai verkossa op.fi 

Pauliina Pärkö
Lakiasiantuntija
050 511 5056 

pauliina.parko@op.fi

Piia Jönkkäri
Asiakasneuvoja
Päivittäispalvelut
010 257 0465 

piia.jonkkari@op.fi

Sonja Mäkelä
Asiakasneuvoja
Päivittäispalvelut
010 257 0566

sonja.makela@op.fi

Yhteiset hiihtoharjoitukset aloitellaan hyvissä ajoin syksyllä. Harjoituspaikat vaihtelevat ja kuvassa esim ollaan Niinisalon kuntoradalla. 
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majoitukset, kokouspalvelut,
elämykset ja hiihtotunneli

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

Kaksi vuotta yhteiskuntamme toimintaa on ra-
joittanut koronapandemia. Se on koskettanut 
enemmän tai vähemmän meitä kaikkia. Urheilu-
seurojen toimintaan sillä on ollut erityisen suuri 
vaikutus. Pandemian aikana asetetut rajoitukset 
ovat huomattavasti vaikeuttaneet urheiluseu-
rojen tarjoamaa harrastustoimintaa, joka on 
johtanut niin harrastajamäärän vähenemiseen, 
kuin myös seurojen taloudelliseen tilanteeseen. 
Tärkein ei kuitenkaan saa unohtua, ja se on kai-
kesta huolimatta tarjota ihan kaikille mahdolli-
suus harrastamiseen, ja sitä kautta sosiaaliseen 
kanssakäymiseen.

URHEILUA 
HAASTEIDEN 
KESKELLÄ

Samaan aikaan on käynnissä toinenkin iso haas-
te urheiluseuroilla. Palloiluhallin kunnostustyöt 
ovat siirtäneet seurojen toiminnot väistötiloihin. 
Kaikille ei ole pystytty tarjoamaan samankal-
taisia tiloja, kuin mitä palloiluhallissa on ollut 
käytössä. Tämä on edellyttänyt ohjaajilta ja val-
mentajilta uusien toimintamuotojen ideointia ja 
toteuttamista, jolla harrastaminen ja harjoittelu 
on mahdollistettu. Uskon vahvasti, että näistä 
haasteista selvitään, ja syksyllä pääsemme toi-
mimaan entistä paremmissa tiloissa. Toivotta-
vasti myös korona on silloin voitettu.

Vaikeudet on tehty voitettaviksi, ja erityisesti 
tämä korostuu urheilussa ja urheiluseuran toi-
minnassa. Olen ilolla seurannut seuramme ak-
tiivista toimintaa haasteiden keskellä. Eri jaos-
tojemme ohjaajat ja valmentajat ovat haasteista 
huolimatta toteuttaneet laadukasta toimintaa 
eri ikäisille harrastajille ja kilpaurheilijoille. 
Toiminnan laatua voidaan mitata monella eri 
tavalla. Yksi osoitus siitä voisi olla SM-kilpai-
luissa menestyminen. Tämä toteutui hiihtojaos-
tomme toimesta kahden SM-mitalin muodossa 
viime kaudella. Kilpailullinen menestys edellyt-
tää kuitenkin useiden vuosien pohjan luomista 
ja tätä arvokasta työtä toteutetaan seuramme 
eri lajien jaostoissa. Kiitos siitä kuuluu kaikille 
toimintaan osallistuville.

Toivotaan, että paluu normaaliin tapahtuisi 
mahdollisimman pian, ja pääsisimme harrasta-
maan ilman rajoitteita. Urheilullista kevättä!

Jukka Lehtinen
Kankaanpään Urheilijat, puheenjohtaja

Huhtahyvät Oy
Santamaankatu 2

38700 Kankaanpää
Puh. 02 572 850

www.huhtahyvat.fi
Sillanpäänkatu 1, 38710 KANKAANPÄÄ

pekka.paajoki@power.fi

Meidän perhe muut-
ti Kankaanpäähän noin 
vuosi sitten. Emme tunte-
neet kaupungista ketään 
etukäteen, joten tomera-
na äitinä pistin töpinäksi, 
ja otin yhteyttä niin Kan-
kUn Jukkaan. Olihan po-
jalle saatava harrastuksia 
ja kavereita uudesta koti-
kaupungista.

Kankaanpää ja erityi-
sesti KankU otti meidät 
lämpimästi vastaan, kun 
aloitimme perhetemp-
pukoulun kesän kyn-
nyksellä. Poika sujahti 
hyvin mukaan, ja me 

saimme jotain kosketus-
pintaa kaupunkilaisiin ja 
kaupungin sykkeeseen 
pandemiasta huolimatta. 
Torstai-illat kuluivat lep-
poisasti urheilukentällä 
lasten riemunkiljahdus-
ten säestäminä. Entisinä 
ison kaupungin asuk-
kaina meno tuntui ko-
toisammalta kuin aikoi-
hin. Ympärillä vilisi jos 
minkälaista harrastajaa, 
yhdessä tekeviä perhei-
tä, hurraajia katsomossa, 
lapsia niin urheilukentäl-
lä kuin sen ympäristös-
säkin. Yksinkertaisesti 
Kankaanpäästä tuli heti 
hyvä fiilis, ja se oli suurel-
ta osin KankUn ansiota. 
Tajusin kaivanneeni sitä 
yhteisöllisyyden tunnet-
ta, mitä pieni paikkakun-
ta voi tarjota. Sitä, miten 
tuttuja naamoja alkaa 
pikkuhiljaa tulla vastaan 
niin siellä urheilukentällä 

kuin kaupassakin. Elo ja 
olo alkoi tuntua nopeasti 
"kankaanpääläiseltä", ja 
pelkästään positiivisessa 
mielessä.

KankU kannustaa pienes-
tä pitäen liikkumaan mo-
nipuolisesti, tutustumaan 
eri lajeihin, sekä kuunte-
lemaan sitä, mikä minua 
itseäni kiinnostaa ja mis-
sä olen hyvä. Se moti-
voi minuakin, niin äitinä 
kuin tavallisena kaupun-
kilaisena. Ilokseni pää-
sin ideoimaan KankU:lle 
uusia kuvioita, ja mielen-
kiinnolla odotankin mil-
laiseksi urheiluvuodeksi 
2022 muodostuu. Toivot-
tavasti näemme teitä eri 
jaostojen toiminnassa 
sankoin joukoin.

Ilona Taipale
Päätoimittaja

Pääkirjoitus
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Liikuntatoimen 
tervehdys vuodelle 
2022

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

 

SIIVOUSPALVELU
PESULAPALVELU

asiointi arkisin klo 9–17 puhelimitse
040 555 1646

eeva-maria.tuunainen@kilita.fi
Torikatu 7 myymälä  

avoinna tiistaisin 
klo 11–16.30 tai sop.muk.

ROSLAGEN ALIPAINE-WC
Käyttökustannuksiltaan edullinen 
WC-ratkaisu, opettelematta uusille
tavoille käytön suhteen.

Kysy lisää:
Pyry Lehtonen  050 350 5918

Ari Mielonen  040 809 3711
www.fann-suomi.fi

Vesivessa mökille
– ja mökkeilystä nauttii taas koko perhe!

Valmistettu
Suomessa

Kankaanpäässä, kuten 
koko Suomessa on eletty 
kevättalvesta 2020 läh-
tien poikkeuksellisia ai-
koja maailmanlaajuisen 
koronapandemian vuok-
si. Koronalla on ollut 
vaikutusta kuntalaisille 
tarjottaviin peruspalve-
luihin (mm. liikuntatoi-
mi) ja se on rajoittanut 
monen kuntalaisen elä-
mää henkilökohtaisella 
tasolla. Myös urheilu-
seuratoiminta on ollut 
haasteellisessa asemassa 
etsiessään vaihtoehtoi-
sia toimia harrastusten 
jatkamiselle rajoitusten 
keskellä. Koronan pit-
käaikaisia vaikutuksia 
voimme vain arvailla ja 
tulevaisuus näyttää, mi-

ten kallista hintaa tästä 
vaikeasta ajasta tulem-
me yhteiskunnassa mak-
samaan. Riippumatta 
arjen haasteista kannus-
tan kuitenkin jatkamaan 
fyysisesti aktiivista elä-
mäntapaa ja säännöllistä 
liikuntaharjoittelua hy-
vän kunnon ja vastustus-
kyvyn ylläpitämiseksi.

Kankaanpään kaupun-
gin liikuntapalvelut ovat 
olleet viimeiset vuodet 
enemmän tai vähemmän 
poikkeustilassa. Liikun-
tatoimen osalta käynnis-
sä oleva laajamittainen 
peruskorjaushanke alkaa 
olla loppusuoralla, ja 
kesällä 2022 pääsemme 
muuttamaan uusiin tiloi-
hin. Uudet nykyaikaiset 

tilat luovat hyvät edelly-
tykset vastata myös SO-
TE-uudistuksen haastei-
siin, jossa kunnan rooli 
hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisessä koros-
tuu. Kuntien vastuulle 
jää edelleen vastata osaa-
misen ja sivistyksen edis-
tämisestä sekä liikunta-, 
kulttuuri- ja muista va-
paa-ajan palveluista. 

Tässä suhteessa yhteis-
toiminta eri urheiluseu-
rojen ja kaupungin vä-
lillä on avainasemassa. 
Jatkossakin me yhdessä 
olemme se voimavara, 
jonka avulla luomme hy-
vinvointia seutukunnalle. 
Kiitän tässä yhteydessä 
kaikkia seurojen ohjaa-
jia, valmentajia, talkoo-

laisia ja muissa tehtävis-
sä toimineita aktiivisesta 
panoksesta liikunnan hy-
väksi. Kankaanpäässä on 
noin 150 liikuntapaik-
kaa, jotka luovat hyvät 
edellytykset niin seura-
toiminnalle kuin omaeh-
toisellekin liikkumiselle. 
Vierivä kivi ei sammaloi-
du – pidetään keho liik-
keessä jatkossakin.

Toivotan omasta ja koko 
Kankaanpään kaupungin 
puolesta jokaiselle teis-
tä hyvää ja liikunnallista 
vuotta 2022!

Terveisin 
Ilari Köykkä
hyvinvointi-ja liikunta-
koordinaattori
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Polkujuoksun SM-kilpailut Tampereella 11.10.2020 Oikealta KankU:n 60-vuotiaiden kultamitalijoukkue Veli-Pekka Vänni, Reijo Rajahalme ja 
Heikki Vänni ja seuraavana KankU:n saman sarjan hopeamitalijoukkue Ilkka Vakkuri, Pentti Hiirijoki ja Anssi Joutsenlahti 

KankU:n veteraaniurheilijoilla 
menestystä roppakaupalla

Lauri Kiviniemi oli menestykäs Mikkelin SM-rataki-
soissa.

Nyt on ilo kertoa jopa kahden vuoden aikana kertyneistä SM-tuloksista Suomen Aikuisurheiluliiton, entisen Veteraaniurhei-
luliiton nimeä kantaneen suomenmestaruuskilpailujen kankulaisten osanottajien saavutuksista.

Vuonna 2020 kertyi 
kaikkiaan tusinan verran 
SM-mitaleita, niistä neljä 
kultaista, seitsemän ho-
peista ja yksi pronssinen 
mitali. Vakkurin Tarja 
ja Ilkka kunnostautuivat 
kävelyssä, niin että N55 
Tarja sai maantiekäve-
lyssä Lapualla kultaa ja 
hallikisoissa hopea. Ilkka 
puolestaan M60 oli toi-
sena Lapualla ja hallissa 
kolmantena, ja lisäksi 
Ilkka oli polkujuoksun 
hopeajoukkueessa. Li-
säksi Tarja valittiin an-
sioistaan Kankaanpään 
vuoden veteraaniurheili-
jaksi.

Koronan vuoksi maas-
tojuoksun SM-kisat Ku-
rikassa pidettiin vasta 
26.9., jossa samassa yh-
teydessä muuten paljas-
tettiin hiihtolegenda Juha 
Miedon komea patsas. 
Kurikassa oli mukana 
kuusi KankU:n juoksijaa. 
M60 sarjassa saatiin kak-
si hopea, kun Veli-Pekka 
Vänni oli toinen, ja myös 
joukkue Vänni, Reijo 
Rajahalme ja Jari Kos-
kela tuli toiseksi vain 19 
sekuntia voittajalle hä-
vinneenä. Reijo oli seit-
semäs ja miesrikkaassa 
sarjassa Jari sijalla 22. 
M70 vuotiaissa oli myös 
KankU:n joukkue sijoit-
tuen viidenneksi, Reino 
Penttinen oli 13. ja Pentti 
Hiirijoki 14. Kolmantena 
joukkueessa oli M75 sar-
jasta Anssi Joutsenlahti, 
joka omassa sarjassaan 
oli yhdeksäs.

Sokerina pohjalla vuoden 
menestyksessä oli sitten 
syksyllä lokakuun 11. päi-
vä Tampereella vaikeassa 
Kaupin maastossa juos-
tu polkujuoksu. Muka-
na seitsemän kilometrin 
matkalla seurastamme oli 
kymmenen juoksijaa ja 
kolmen henkilökohtaisen 
mitalin lisäksi tuli myös 
kolme joukkuemitalia. 
M60 voitti Veli-Pekka 
Vänni, Reijo Rajahalme 
oli toinen, Heikki Vän-

ni kuudes, Ilkka Vakkuri 
seitsemäs ja Jari Koskela 
kahdeksas.  M65 otti Rai-
mo Hannukainen hopeaa 
Matti Penttisen oltua vii-
des. M70 Pentti Hiirijoki 
oli kahdeksas ja Reino 
Penttinen yhdeksäs. M75 
Anssi Joutsenlahti tuli 
neljänneksi. Joukkueet 
taktikoitiin niin, että M60 
sarjassa saatiin kulta ja 
hopea sekä M60 voitet-
tiin niin ikään joukkue-
mestaruus. Näin kisoista 
lähti yhdeksän KankU:n 
mitalimiestä, kolme jopa 
kaksi mitalia kaulallaan. 
Olisi neljäskin joukkue-
mitali ollut mahdollista, 
mutta valitettavat pois-
jäämiset tekivät sen tyh-
jäksi.

Suomen Aikuisurheilulii-
ton maljapisteissä Kan-
kaanpään Urheilijat ylti 
44 pisteellä sijalle 62 toi-
seksi parhaana satakun-
talaisseurana. Yhteensä 
pisteille pääsi 246, kun 
kaikkiaan seuroja on lii-
tossa 268.

Vuonna 2021 laitettiin 

vielä edellisvuottakin 
paremmaksi, sillä vaik-
ka pandemian vuoksi ei 
esimerkiksi pidetty lain-
kaan halli-SM-kisoja sai-
vat KankU:n urheilijat 
14 mitalia, joista kultai-
sia viisi, hopeaa kuusi ja 
pronssisia kolme. M80 
Lauri Kiviniemi rohmu-
si oikein viisi mitalia, ja 
kaiken lisäksi kaiken vä-
risiäkin.

SM-maastot saatiin pi-
tää koronasta huolimatta 
oikealla paikallaan ke-
väällä 15.5. Nummelas-
sa. Veli-Pekka Vänni oli 
M60 tutulla paikallaan 
toisena, Jukka Kauppilan 
tapansa mukaan peesat-
tua Veli-Pekan pitäessä 
vauhtia ja sitten lopussa 
ohi. Sarjassa kuitenkin 
saatiin joukkuekultaa 
Reijo Rajahalmeen oltua 
viides ja Ilkka Vakkurin 
22. M65 joukkue puoles-
taan oli viides, 14. Raimo 
Hannukainen, 16. Heikki 
Vänni ja 19. Jari Koske-
la. Vuoden ensimmäisen 
mitalinsa otti Lauri Kivi-
niemi oltuaan M80 sarjan 

kolmantena.

Ja sitten Lauri Kiviniemi 
teki todellisen paukun 
sarjassaan M80 29.7.-1.8. 
Mikkelin SM-ratakisois-
sa osallistumalla viiteen 
juoksumatkaan ja keihää-
seen, voittamalla kaksi 
lajia ja tullen kahdes-
ti hopealle. Lajit olivat 
100m 18,58 viidentenä, 
200 m 38,72 hopeaa, 400 
m 1.33,55 kultaa, 800 m 
3.58,56 kultaa, 1500 m 
8.06,09 hopeaa ja keihäs-
tä 23.99 ja seitsemäs tila. 
Ratakävelyssä N55 Tarja 
Vakkuri otti voiton ja Ilk-
ka M60 sai pronssia. M75 
Anssi Joutsenlahti juoksi 
10 000m tullen pronssi-
tilalle. Jari Koskela M65 
juoksi 800 m 2.47,29 ja 
1500 m 5.52,42 tullen 
molemmilla matkoilla
neljänneksi.

SM-polkujuoksut 11.9. 
järjestettiin Nastolas-
sa ja sieltä saatiin neljä 
mitalitilaa. Tavoilleen 
uskollisena taitavana 
polkujuoksijana ja suun-
nistajankin taidoilla M60 

Veli-Pekka Vänni voitti 
taas osittaisesta harhaan-
juoksustaankin huoli-
matta. Hopeajoukkuetta 
täydensivät Reijo Raja-
halme neljännellä tilalla 
ja Ilkka Vakkuri ollen 12. 
M65 hopeajoukkuees-
sa juoksivat tällä kertaa 
toiseksi tullut myöskin 
suunnistajana vaikean 
maaston taitajana Raimo 
Hannukainen, Jari Kos-

kela kahdeksantena sekä 
Ilpo Iso-Peura yhdeksän-
tenä.

Pisteenä i:n päälle juok-
si M60 Reijo Rajahalme 
vielä viikkoa polkujuok-
sun jälkeen Jyväskylän 
SM-maratonilla 18.9. 
neljänneksi kovalla ajalla 
3.18,32.

Anssi Joutsenlahti
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Pentti Lohikoski
In memoriam

info@maanrakennusruuhimaki.fi
www.maanrakennusruuhimaki.fi

Maanrakennuksen ammattilainen

0500 322 356 • 0500 530 139 • 050 3427 402
Torikatu 13, Kankaanpää, p.(02) 572 2065, avoinna ma–pe 9.30-17.00, la 9-14

MATTO O KEMIALLINEN

PESULA
Marko I. Lahtinen Oy

Rauhankatu 5, 38700 Kankaanpää
Puh. 02 578 1818

Ma-Pe 9-17

Pentti Lohikoski tulossa vaihtoon Hollola-Jukolassa 
1987.

Penttien hiihtolatu Jyränkylään

Pentit, Talvitie ja Lohikoski vuonna 2000 ottivat leppoi-
sasti suunnistusten välissä.

200 m

2022-02-28

Penttien hiihtolatu kulki vaihtelevassa maastossa rautatien ja valtatie 23 välissä.

Koko Kankaanpää tunsi 
Pentin monipuolisena, 
menestyneenä urheili-
jana. Hänen menestyk-
sekkäästä urastaan saa 
hyvän kuvan Jouko Nur-
misen kirjoittamassa 
Kankaanpään Urheilijoi-
den historiikista, jossa 
kerrotaan tarkasti Pentin 
urheilu-urasta.

Hän aloitti urheilemisen 
nyrkkeilijänä vuosina 
1952-1957. Heti vuonna 
1952 hän voitti 51 kilois-
tein sarjassa niin SNL:n 
kuin piirinkin mestaruu-
det, kuuluen lupaavien 
nuorten valmennusryh-
mään ja valmentautuen 
seuraavat vuodet vain 
harjoitusotteluilla. Vuon-
na1957  hän sitten voitti 
Nakkilassa yleisen sar-
jan, kovatasoisen 67 ki-
loisten sarjan ja palkittiin 
kisojen parhaana, sekä 

voitti myös näytösotte-
lussa tunnetun maaottelu-
nyrkkeilijän Ennu Vesa-
laisen. Mutta sen jälkeen 
Pentti jätti nyrkkeilyn.

Seuraavaksi hän siir-
tyi hiihtoon, tullen Pir-
kan hiihdon voittajaksi 
vuonna 1963, oltuaan 
sitä ennen neljäs, kol-
mas ja toinen. Kun hän 
sitten vuonna 1989 su-
jutteli kunniahiihtäjäksi, 
sanottiin hänen olleen 
ensimmäinen kilpasarjan 
voittanut. Pentti oli myös 
vakiojäsenenä KaU:n 
monikertaisissa sekä 3 x 
10 kilometrin piirimesta-
ruusviestien että maakun-
taviestien voittajajouk-
kueissa. Hiihtosuunnistus 
oli Pentin varsinainen lei-
pälaji. Hän oli maaotte-
luedustajana Ruotsia vas-
taan vuoina 1964 ja 1965 
sekä ankkurina KaU:n 

Wilkman-viestin toisek-
si tulleessa joukkueessa 
vuonna 1961 ja voitta-
neessa joukkueessa 1962. 
Samoin hän oli ankku-
rina voittamassa Kes-
ki-Suomen ja Lakeuden 
hiihtosuunnistusviestejä, 
lyöden Keski-Suomen 
viestissä ankkuriosuudel-
la seuraavan yli 30 mi-
nuutilla.

Suunnistuksessa Pentti 
oli 1950- ja -60-lukujen 
taitteessa maan parhaim-
mistoa voittaen useita 
kansallisia kisoja, ollen 
yösuunnistuksen SM-ki-
soissa viidentenä ja 
SM-kisan 25 kilometrin 
kahdeksas. Kahdeksan 
peräkkäistä kertaa hän 
juoksi KaU:n Jukolan-
viestin ankkurina, ja kym-
menen parhaan joukkoon 
tuli useita sijoituksia. Sa-
moin Tiomila-viesteissä 

hän toimi ankkurina, ku-
ten myös useissa muissa 
viestisuunnistuksissa niin 
kesällä kuin talvellakin. 
Ja yleisurheilussakin tuli 
PM-maastojen 10 kilo-
metrin joukkuehopea 
kuuluisan Rosenlewin 
tallin Urho Julinin ja Rolf 
Haikkolan jälkeen, kun 
Matti Holma oli kolmas, 
Pentti neljäs ja Antti Mä-
kelä viides.

Pentin poislähtö tuli 87 
vuoden iässä mitä mo-
ninaisempien vaikeiden 
sairauksien kypsyttämä-
nä alkusyksystä viime 
vuonna. Koko ikänsä 
liikkumaan tottuneena 
hän vielä toukokuus-
sa teki kävelylenkkejä, 
mutta sitten moninaiset 
sairaudet rupesivat saa-
maan yliotetta. Sitä en-
nen Pentti uskollisesti 
teki jalkalenkkejä ja oli 
tuttu näky Kankaanpään 
katukuvassa. Minäkin 
sain omalla kotipihal-
la usein jutella hänen 
kanssaan, ja moni onkin 
todennut viime aikoina, 
ettei Penttiä ole enää nä-
kynyt lenkillä. Rakkaan 
puolisonsa Ailan hyvässä 
kotihoidossa hän sai olla 
loppuun asti niin, että 

vielä viimeisenäkin aa-
muna hän käveli pöytään 
aamupuurolle. Avioliiton 
Ailan kanssa Pentti sol-
mi 23-vuotiaana vuonna 
1957, ja naimisissa oltiin 
yhteensä 64 vuotta. Pent-
ti siirtyi työelämään jo 
rippikouluiässä Reimaan, 
jossa oli sitten vuosikym-
menet varastomiehenä. 
Hän joutui varsinkin so-
tien jälkeen tekemään 
pitkiä päiviä ja ylitöitä, 
niin että urheiluharras-

tuksellekaan ei riittänyt 
aikaa. Aivan viime ajat 
ennen eläkevuosia Pentti 
oli työssä Vatajankosken 
Sähköllä. Aila-puolison 
lisäksi Pentillä on kolme 
lasta; Tarja perheineen, 
Jouni ja jo poisnukkunut 
Taina, jolla on kaksi las-
ta. Pentti itse oli lähtöisin 
15-lapsisesta Lohikosken 
perheestä.

Anssi Joutsenlahti

Toistakymmentä vuotta 
Pentti-pari, eli Lohikos-
ken ja Talvitien Pentit, 
teki joka talvi 5,3 kilo-
metriä pitkän suositun 
hiihtoladun aseman seu-

dulta Toroksen kulmilta 
Jyränkylään, ja takaisin 
Rautatien ja Valtatie 23:n 
välissä hyvin vaihtele-
vassa maastossa.

Reitti kulki siis aseman 
takaa Toroksen kohdalta 
Kettukalliolle, mikä on 
nykyisin puolustuslai-
toksen alue. Nauriskydön 
poikki, takana oleviin 
mäkiin ja Jyränojan yli 
Karilaisen pelloille, ja 
nyt jo entisen lumenkaa-
topaikan jälkeen uudel-
leen Jyränojan yli radan 
varteen, Pentti Tavitien 
talon ollessa radan toi-
sella puolen, ja siitä sit-
ten Kärjen metsiä pitkin 
nykyisen Rautatiekadun 
kohdalta takaisin lähtö-
paikkaan.

Molemmat Pentithän oli-
vat kovia hiihtomiehiä 
ja näin heillä oli harjoi-

tuslatu aivan vieressä, ja 
kaikki muutkin haluk-
kaat saivat käyttää latua. 
Ladun taru loppui sitten 
teollisuusrakennusten 

vallattua nykyisen Rau-
tatiekadun alueen. Mutta 
hyvät muistot ladusta ja 
sen vaativuudesta on sen 
kiertäneille jäänyt mie-

leen. Hyvää työtä Pentit 
tekivät liikuntaharrastuk-
sen hyväksi.

Anssi Joutsenlahti
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Määräaikaishuollot takuusta tinkimättä

Auto- ja Konekorjaus Esala Oy
0400 724 285, 040 747 2485

www.autofitesala.com

• Erikoisosaamista
• Sähkö- ja hybridiautojen
 huollot

• Aamusta yömyöhään grilliruokaa 
• Maukkaita lounaita
• Runsaat annokset

Puh. 02 572 3553

HERKKUPAUSSI

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

www.koulutussalmela.com
040 749 3214 

 jouni.salmela@koulutussalmela.com

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

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

Painiharrastus on hyvä 
aloittaa seuramme paini-
koulussa. Painikoulum-
me kokoontuu kerran 
viikossa, keskiviikkoisin 
klo 17.00-18.00. Paini-
koulussa kamppailevat 
lapset ovat iältään 6-12 
vuotiaita. Paikkana lii-
kuntakeskuksen sanee-
rauksen aikana on ollut 
Kankaanpään palolaitok-
sen läheisyydessä sijait-
seva väistötila, osoittees-
sa Rautatienkatu 3. 

Painissa kaikki suoritet-
tavat liikkeet ovat tur-

Tervetuloa aloittamaan 
painiharrastus

vallisia, eikä vastustajaa 
pyritä satuttamaan. Paini 
on myös kivaa, ja se on 
lapsille ja nuorille var-
sin luonnollista liikuntaa. 
Kukapa ei olisi joskus 
paininut sisaren tai kave-
rin kanssa? Painikoulussa 
lajille ominainen rehtiys 
tekee painiharrastuksesta 
maailman turvallisim-
man kamppailulajin, jos-
sa vastustajan vahingoit-
taminen on ehdottomasti 
kielletty. Yhteisöllisyys 
näyttelee myös tärkeää 
roolia. Kaikki, niin ty-
töt kuin pojat, jotka ovat 

kiinnostuneita painista 
harrastuksena otetaan 
mukaan toimintaa. Meil-
lä on myös selkeät sään-
nöt toisten kunnioittami-
sesta sekä kiusaamisesta. 

Paini on erittäin moni-
puolista liikuntaa, sillä 
jokainen painiharjoitus 
sisältää monipuolista 
vartalonhallintaa kehit-
tävää liikkumista. Varta-
lonhallinnan perusteita 
aloitetaan kehittämään 
painikoulussa niin ku-
perkeikoilla, etunojapun-
nerruksilla kuin erilai-

silla vatsalihasliikkeillä. 
Harjaantumisen myötä 
painikoululaisille tulee 
tutuksi myös päälläsei-
sonta ja painin yleisliike 
'silta'. Paini on kuitenkin 
taitolaji, joka kehittää 
monipuolisesti lapsen ja 
nuoren sekä fyysisiä että 
psyykkisiä ominaisuuk-
sia. Painimolskilla tarvi-
taan voiman, kestävyy-
den ja ketteryyden lisäksi 
mielikuvitusta ja reak-
tiokykyä. Viime vuosina 
myös muidenkin lajien 
edustajat ja harrastajat 
ovat huomanneet painin 
monipuoliset mahdol-
lisuudet kehittää omas-
sa lajissa tarvitsemiaan 
ominaisuuksia.

Painikoulusta edetään 
yleensä junioriryhmään, 
joka harjoittelee jo kolme 

kertaa viikossa. Juniori-
ryhmässä harrastajat käy-
vät myös jokaisen oman 
halukkuuden mukaan 
painikilpailuissa. Paini-
harrastuksessa voi siis 
edetä kilpatasolle saakka, 
mutta sitä voi harrastaa 
myös omaksi ilokseen. 
Painiharrastus on oivalli-
nen kuntourheilulaji, kun 
haluaa pysyä terveenä ja 
elinvoimaisena. Kaikissa 
treeneissä tulee varmasti 
hiki ja kunto kasvaa! 

Paini on harrastuksena 
myös edullinen. Varus-
teet ja vuosimaksut eivät 
vaadi suuria sijoituksia, 
ja jo muutamalla kym-

menellä eurolla pääsee 
harrastamaan tätä mo-
nipuolista lajia. Harras-
tuksen pariin ovat aina 
tervetulleita kaikki ikään, 
sukupuoleen ja ulkonä-
köön katsomatta. Nämä 
yhdessä tekevät painihar-
rastuksesta ylivoimaisen 
harrastuksen. 

Terveisin,
Painikoulun ohjaajat
Kari Kähkönen 
044 577 2371  
kari.kahkonen
@kankaanpaa.fi
Jukka Lehtinen  
040 773 4775 
j.lehtinen@pp.nic.fi

Syyskauden päätöskilpailuihin osallistuneet yhdessä valmentajiensa Kari Lehtisen ja Kari Kähkösen kanssa.

Toivo Lehtonen päällä vääntää ja Juho Hietaluoma 
puolustaa.

38750 Veneskoski
puh. 0500 623 570
www.plpkivi.fi
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Olen Tuomas Lehtinen, 
18-vuotias abiturientti ja 
painiharrastusta minul-
la on takana seitsemän 
vuotta. Ensimmäistä 
kertaa tutustuin painiin 
6-vuotiaana, kun isäni vei 
minut painisalille. Kol-
me vuotta harrastettuani 
totesin, ettei se laji ollut 
minua varten, ja jäin pois. 
Kuitenkin 14-vuotiaana 
aloin haluamaan takaisin 
molskille. Olin siinä vä-
lissä kokeillut muitakin 
lajeja, mutta en ollut löy-
tänyt omaa lajiani. Kun 
pääsin takaisin painin pa-
riin, huomasin löytäneeni 
lajin, jota haluan harras-
taa, ja jossa haluan kehit-
tyä sekä pärjätä. 

Ensimmäisiä asioita, 
minkä takia tykkäsin 
palata painin pariin, oli 
hyvin vastaanottava il-
mapiiri. Löysin poru-
kan, johon minut selvästi 
otettiin mukaan ja jossa 
tykkäsin olla. Painisalil-
la kukaan ei kiusannut 
toisia, joskin pieni pii-
kittely ja pilat kuuluvat 
asiaan. Sitten toisena ja 
vielä suurempana syynä 
oli tietysti itse laji. Paini 
on hyvin monipuolista ja 
vaativaakin urheilua. Sa-
maan aikaan täytyy olla 
liikkuvuutta, nopeutta, 
kestävyyttä, oikeaa tek-
niikkaa ja voimaa. Paini 
on huippulaji, minkä ta-
hansa muunkin lajin ur-

heilijalle tai vaikka ihan 
peruskunnon ylläpitä-
miseksi. Hienoa on, että 
sitä voi tehdä omalla ta-
sollaan, eikä heti alkuun 
tarvitse tai voikkaan osa-
ta kaikkea. Lajinomaisen 
harjoittelun lisäksi tree-
neissä pelataan jalkapal-
loa, tehdään lihaskuntoa 
ja akrobatiaa. Painin har-
rastaminen on siis paljon 
muutakin kuin mitä voisi 
luulla. 

Painia voi harrastaa käy-
mällä vain treeneissä 
muutaman kerran viikos-
sa, tai siinä voi myös ha-
lutessaan kisata. Nyt ko-
rona-aikana lähes kaikki 
painikisat ovat kuitenkin 

jääneet toteutumatta ra-
joitteiden takia, mutta 
kun tilanne helpottaa, 
olen itse aloittamassa ki-
saamista. 

Minua harmittaa, että ai-
kanaan lopetin painimi-
sen lapsena, mutta olen 
iloinen, että löysin tieni 
takaisin lajin äärelle. Pai-
ni sopii hyvin erityisesti 
nuorille, ja suosittelenkin 
lämpimästi kokeilemaan, 
voisiko se olla sinunkin 
lajisi. Painin luonteeseen 
kuuluu myös, että jos-
kus sattuu ja tapahtuu. 
Kontaktilajissa ei voida 
täysin välttyä pieniltä 
haavereilta, mutta niistä 
selvitään ja kaikki vahin-
got unohtuvat ottelun lo-
pussa kättelyssä.

Tuomas Lehtinen

Paini on kova laji

Jutun kirjoittaja Tuomas Lehtinen heittämässä Veeti 
Kivistä niskalenkistä.

Yleisurheilu on erin-
omainen, monipuolisesti 
terveyttä edistävä liikun-
tamuoto kaikenikäisille 
liikkujille. Se on koos-
te erilaisista juoksu-, 
hyppy- ja heittolajeista. 
Monipuolinen yleisur-
heiluharjoittelu paran-
taa kestävyyttä, koor-
dinaatiota, tasapainoa, 

Mitä kuuluu KankU:n
yleisurheilulle vuonna 2022?

ketteryyttä ja nopeutta. 
Motoristen taitojen ke-
hittäminen luo hyvän 
pohjan kaikille urheilu-
lajeille. Yhteisharjoituk-
set ja kilpailut opettavat 
sosiaalisuutta ja mah-
dollistavat elinikäisten 
ystävyyssuhteiden muo-
dostumisen. Aikuishar-
rastajilla fyysinen kunto 

kohenee, stressi lieven-
tyy ja painonhallinta hel-
pottuu. Hyväkuntoisella 
harrastajalla usein sairas-
telut vähentyvät ja henki-
nen jaksaminen paranee. 
Yleisurheilun puitteissa 
voi myös toimia harras-
tusohjaajana, huoltajana, 
kilpailutoimitsijana ja 
seuran luottamustehtä-
vissä.

Kankaanpään Urheili-
joilla on pitkä yleisur-
heiluhistoria. Eri yleis-
urheilulajeissa on tullut 
kilpailumenestystä ja 
harrastajia on riittänyt 
useiden vuosikymmen-
ten aikana. Viime vuosi-
na tilanne on muuttunut. 

Muiden harrastusmah-
dollisuuksien monipuo-
listuminen on vaikut-
tanut yleisurheilijoiden 
määrään vähentävästi. 
Kankaanpään väkiluvun 
vähentyminen on samoin 
pienentänyt yleisurheilun 
harrastajamäärää. Kan-
kU:n yleisurheilu potee 
monen muun urheiluseu-
rojen tavoin harrastusten 
vetäjäpulaa. Jos ei ole ve-
täjiä, ei ole toimintaa eikä 
urheilijoita. Toivottavasti 
tilanne on väliaikaista ja 
tulevaisuudessa häämöt-
tää aktiivisempi aika.

Kankaanpään Urheili-
joiden yleisurheilu on 
viime vuosina keskitty-
nyt aikuisurheiluun (ent. 
veteraaniurheilu) ja alle 

5-vuotiaiden lasten lii-
kuttamiseen. Lisäksi yh-
teistyötä tehdään esim. 
kilpailujen järjestämi-
sessä naapuriseurojen 
kanssa.  Aikuisurheilussa 
harrastuneisuus on pai-
nottunut pääasiassa kes-
tävyysurheiluun, mutta 
myös kenttälajeissa on 
tullut menestystä SM-ta-
solla. Yhteisharjoituk-
sia aikuisurheilijoille ei 
järjestetä, mutta seura 
tukee tarpeen mukaan 
urheilijoita. Pelkkä lii-
kunnan harrastaminen 
ei riitä kaikille, ja yhä 
useampi haluaa kilpailla 
vielä varttuneemmallakin 
iällä. Perhetemppukoulu 
on ollut suosittu harras-
tusmuoto 3-5-vuotiaille 
lapsille ja heidän huol-
tajilleen. Osallistujia on 
ollut runsaasti sekä kesän 
yleisurheilukentän että 
talviajan liikuntasalin 
harrastukseen.  Uutena 
toimintana syyskaudella 
2021 on ollut "Vauva-
jumppa".

KankU:n yleisurheilijoil-
la on ns. "kummiurheili-
jana" hiihtäjälupaus Sii-
ri Laino, joka KankU:a 
edustaen sijoittui syksyn 
piirinmestaruusmaasto-
juoksussa 14v. tyttöjen 
sarjassa pronssille. Kes-
tävyysjuoksu on tärkeä 
osa kilpahiihtäjän har-
joittelua.

Seuran yleisurheilutoi-
minnan aktivoiminen 
edellyttää innokkaiden ja 
idearikkaiden seuratoi-
mijoiden löytymistä. Mi-
ten saisimme KankU:n 
yleisurheilun vastaamaan 
tämän päivän haasteisiin?  
Vaikka Kankaanpään Ur-
heilijat on kilpaurheilu-
seura, on terveellisten 
elämäntapojen omaksu-
minen ja liikunnalliseen 
elämäntapaan kasvami-
nen kuitenkin urheiluseu-
ran päätavoitteena.
    
Leena Loukkaanhuhta
yleisurheilujaosto / pj.

Rakennuspalvelua JO&PE Oy
0400 896 100

SUONPÄÄN METALLIRAKENNE KY
Puh. 0500 596 236

MAANRAKENNUS 

J. Kautonen Oy
050 591 2266

Kaivinkonetyöt, tien alitukset, 
mursketoimitukset, purkutyöt

Kank  U
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Perin Kankaanpään Ur-
heilijoiden perhetemppu-
koulun vetämisen pestin 
muutama vuosi sitten 
yleisurheilujaoston edel-
liseltä puheenjohtajalta 
Hietamäen Jormalta, hä-
nen muuttaessaan pois 
Kankaanpäästä. Jorma 
kehitti idean pienten las-
ten ja heidän huoltajiensa 
yhteisestä liikuntatuoki-
osta oman kiinnostuk-
sensa pohjalta. Muistaak-
seni Jorman perheessä oli 
lahjakkaita voimistelijoi-
ta, ja tämä saattoi olla 
vahvana kimmokkeena 
idealle. Jorma itse on 
taustaltaan yleisurheilija.
Itse asiassa Jorma ky-
syi Santikon Jaanan ja 

Tervetuloa 
perhetemppukouluun

minun halukkuuttamme 
perhetemppukoulun vuo-
rovetämiseen jo muuta-
ma vuosi aikaisemmin. 
Yksimielisesti vastasim-
me silloin, että kiitos - 
mutta ei. Me molemmat 
olimme ohjanneet useita 
vuosia omien lastemme 
harrastusten yhteydessä 
myös muiden lasten har-
rastuksia. Vihdoin oli ai-
kaa itselle.

Jorman lähtiessä lupau-
duin kuitenkin Päivik-
keen Sannan kaveriksi 
perhetemppukouluvetä-
jäksi, jotta perheiden har-
rastukselle olisi jatku-
vuutta. Ja tässä mennään. 
Perhetemppukoululais-

ten vanhemmista myös 
Hakolan Matleena ja 
Taipaleen Ilona ovat ol-
leet mukana harrastusoh-
jaajina. Santikon Jaana 
toimii tunnollisena va-
lokuvaajana tarvittaessa. 
Olen itse kahden perhe-
temppukouluikäisen lap-
sen mummi, joten tämä 
harrastusvetäminen tun-
tuu tällä hetkellä hyvin 
luontevalta.

3-5-vuotiaille tarkoitet-
tu perhetemppukoulu on 
kokoontunut kerran vii-
kossa 45 minuutin ajan 
talviaikaan lukion lii-
kuntasalissa ja kesäisin 
urheilukentällä. Osittain 
turvallisuussyistä lapsilla 

on oltava mukana huol-
taja. Harrastuksen ta-
voitteena on hienosti sa-
nottuna opettaa lapselle 
eri liikuntalajien alkeita 
ja ryhmässä toimimista. 
Todellisuudessa yritän 
liikuttaa lapsia eri tavoin 
siten, että heille jäisi lii-
kuntatuokiosta mukava 
muisto ja he haluaisivat 
tulla mukaan seuraavalla-
kin kerralla. Juoksemis-
ta, hyppyjä, heittämistä, 
leikkiä ja leikkimielisiä 
kilpailuja – näitä siellä 
tehdään.

Temppukoulun lapset 
ovat usein villejä vipel-
täjiä, usein hyvin erilai-
sia. Lapset tarvitsevat 
aikuisen apua pettymys-
ten ja epäonnistumis-
ten käsittelyyn, joskus 
myös asettamaan rajoja 
ja rauhoittamaan menoa. 
Ryhmässä saattaa olla 
liikunnallisesti lahjak-

kaita, motorisesti hyvin 
kehittyneitä lapsia, mut-
ta myös kömpelömpiä ja 
arempia lapsia. Perheen 
aikaisempi liikunnalli-
suus näkyy jo pienissä 
lapsissa. Lapset kehit-
tyvät huimaa vauhtia. 
Kasvun myötä tasapai-
no, nopeus ja taito oppia 
paranevat, mitä on ilo 
seurata. Lapset rohkais-
tuvat toimimaan yhdessä 
muiden lasten kanssa, ja 
huoltajaa tarvitaan kerta 
kerralta vähemmän har-
rastustuokion aikana.

Viikko kuluu nopeas-
ti ja taas on torstai, mitä 
temppukoulussa tänään 
tehtäisiin? Kesäisin har-
rastus on paljon yleisur-
heilupohjaista: juostaan 
kentällä, opetellaan pi-
tuushypyn alkeita, hypi-
tään korkeushyppypatjal-
le ja -patjalla, heitetään 
palloa tai turbokeihästä 
sekä pallotellaan. Talvi-
aikaan liikuntasalin eh-
doton ykkönen on "teli-
nevoimistelumonttuun" 
hyppääminen vauhti-
juoksun jälkeen. Lisäksi 
kiipeillään puolapuilla, 
temppuillaan, tehdään 
kuperkeikkoja, harjoitel-
laan sählyn alkeita ym. 
Perhetemppukoulu antaa 
pohjaa monelle liikunta-
lajille, sillä liikkuessaan 

monipuolisesti lapsi op-
pii hallitsemaan kehoaan 
paremmin.

Itselleni perhetemppu-
koulun vetäminen on 
ajatukset nollaava ja pal-
kitseva hetki torstaisin. 
Haluan antaa harrastavil-
le lapsille ja heidän per-
heillensä mahdollisuuden 
liikkumiseen ja luoda 
kipinän tulevaisuuden 
harrastuksille. Tämä on 
myös minun harrastuk-
seni. 

Tällä hetkellä Kankaan-
pään Urheilijoiden yleis-
urheilujaostolla ei ole 
toimintaa yli 5-vuotiaille 
lapsille. Mahdollisia  ke-
hittämisideoita vanhem-
pien lasten harrastustoi-
minnan aloittamiseksi 
voi vinkata minulle.
Vallitsevan koronatilan-
teen vuoksi kevätkauden 
perhetemppukoulu ei ole 
vielä päässyt alkamaan.

Leena Loukkaanhuhta

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

Jussi Hautaniemi Oy  
Venesjärventie 3  Kankaanpää

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

Perhetemppukoululaisten pikkujoulussa oli menoa ja meininkiä.

Liikunnan riemua temppukoululaisten juoksukisassa urheilukentällä.

Kank  U
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Kaksi mielenkiintoista 
talvea ja kolmas edessä

Kankaanpään Urhei-
lijoiden nuori hiihtäjä 
Siiri Laino sijoittui ke-
vättalvella 2021 toiseksi 
14-vuotiaiden tyttöjen 
sprinttihiihdossa Hopea-
sompafinaalissa Vuoka-
tissa. Hopeasompafinaa-
li on nuorten hiihtäjien 
epävirallinen suomen-
mestaruuskilpailu. 

Hopeasija ei ollut täysin 

Siiri matkalla menestykseen
yllätys, koska Siiri oli 
koko talven osoittanut 
erinomaista hiihtokun-
toa. Sprinttifinaali oli 
tiukkaa taistelua, ykkös-
sija jäi 0,19 sekunnin 
päähän Joensuun Nella 
Voutilaisen ollessa en-
simmäisenä maalissa. 
Seuraavana päivänä Siiri 
hiihti alaikäisenä hienosti 
ankkurina 16-vuotiaiden 
tyttöjen 3x3 kilometrin 

viestissä yhdessä Ylö-
järven tyttöjen kanssa. 
Joukkue oli kolmanneksi 
nopein, mutta sääntöjen 
mukaan yhdistelmäjouk-
kue hiihti kilpailun ulko-
puolella.

Kilpahiihtoa Siiri on har-
rastanut lähes koko ikän-
sä – ensimmäinen startti 
oli alle 2-vuotiaana Ve-
neskosken kyläkilpailuis-
sa. Aluksi hiihtäminen 
oli leikinomaista perheen 
kanssa yhdessä ulkoilua, 
tavoitteellisempaa har-
rastus on ollut vasta viime 
vuosina. Henkilökohtai-
sena valmentajan Siirillä 
on ollut 1,5 vuoden ajan 
itsekin kilpahiihtäjän 
uran tehnyt Jonna Heik-
kilä (ent. Ijäs). Yhteistyö 
valmentajan kanssa on 
sujunut hyvin, ja yhteisiä 
harjoituksia pyritään te-
kemään mahdollisimman 
usein. Positiivisina asioi-
na kilpahiihdossa Siiri 
kokee kaverit, leiritykset, 
matkustamisen ja tietysti 
kilpailuissa pärjäämisen. 

Harjoittelu on monipuo-
lista: nopeutta, voimaa, 
kestävyyttä ja tekniikkaa. 

Kesän suunnistusharras-
tus Kankaanpään Suun-
nistajissa on hyvä tuki-
harjoittelumuoto talven 
kilpailuille.  Talvisin har-
joitellaan pääasiassa Ku-
ninkaanlähteen ja liikun-
takeskuksen maastoissa, 
mutta myös Hapuan oma 
valolatu ja Jämin hiihto-
putki on ollut säännölli-
sessä käytössä.

Varsinaista esikuvaa Sii-
rillä ei ole, mutta kan-
kaanpääläisenä hän on 
tietysti päässyt seuraa-
maan Ristomatin uraa ja 
menestystä läheltä ja on 
pystynyt hyödyntämään 
Ristomatilta saatuja mal-
leja. Myös Siiri tunnustaa 
jännittävänsä ennen kil-
pailuja, mutta tämä kui-
tenkin helpottaa kilpailun 
edetessä. Hiihto kulkee 
yhtä hyvin sekä perintei-
sellä että luistelutyylillä.

Siiri käy Pohjanlinnan 
koulun kahdeksatta luok-
kaa, ja koulu sujuu hyvin. 
Vuokatin urheilulukio 
olisi yksi mahdollisuus 
yhdistää tulevaisuudessa 
opiskelu ja harjoittelu, 
mutta tätä mietitään vie-
lä. Tiiviistä aikataulusta 
huolimatta vapaa-aikaa 
on riittävästi, mikä kuluu 
yhdessä ystävien kans-
sa. Koko perhe on Siirin 
vahvana taustatukena 
hiihdossa, ja Susanna-äiti 
on usein mukana harjoi-
tuksissa ja huoltajana kil-
pailumatkoilla.

Talven 2022 tavoittee-
na on saada mitali hel-
mikuussa Taivalkosken 
Hopeasompafinaalista, 

ja samoin maaliskuussa 
Rantasalmella pidettävis-
tä       Koululiikuntaliiton
SM-hiihdoista. Parisprint-
tiä Siiri pääsee hiih-
tämään 16-vuotiaiden 
SM-hiihdoissa Kuopi-
ossa Anna Stenroosin 
kanssa, ja myös siellä 
odotukset ovat korkeal-
la. Korona on tuonut 
monenlaista rajoitusta ja 
mutkaa myös kilpahiih-
toon, mutta toistaiseksi 
Siiri on pysynyt terveenä 
– toivottavasti myös jat-
kossa.
 Kankaanpään Urheilijat 
toivottaa Siirille menes-
tyksellistä loppukautta!

Leena Loukkaanhuhta

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
Siirin ahkera harjoittelu on tuonut vauhtia hiihtoon.

Perjantain 13.3.2020 ja 
koko Suomen lockdo-
wn:n muistaa varmasti 
meistä jokainen ja varsin-
kin juniorihiihtäjät, jot-
ka olivat Taivalkoskella 
odottamassa HS-loppuki-
sojen aloitusta. Torstai-il-
tapäivällä 12.3.2021 
tuli viesti, että kisat on 
peruttu. Tunteet olivat 
kiukkuiset ja hämmenty-
neet. KankU:lla olisi ol-
lut HS-kisoissa pitkästä 
aikaa hyvä edustus, Rami 
Tuominen, Henri Sauna-
joki, Frans Rintamäki ja 
Siiri Laino. Hiihtäjämme 
nauttivat Taivalkoskella 
joka tapauksessa hyvistä 
treenimaastoista, eihän 
sieltä heti kannattanut 
kotiin lähteä. 

Kausi 20-21 aloiteltiin 
tunnustellen, vieläkö 
joku uskaltaa harrastaa, 
onneksi saimme hienon 
määrän junioreita hiihto-
harrastuksen pariin. Juni-

oreita oli noin 30. Syksy 
tehtiin monipuolisia har-
joituksia.  Ulkoladul-
le päästiin 13.12.2020.  
KankU organisoi talkoo-
porukan, joka hoiti älyla-
dulle lumen. Syyskausi 
päätettiin pikkujouluhiih-
toihin 23.12.2020. 

KankU pystyi pitämään 
alkuvuodesta 2021 kah-
det hiihtokisat ja nämä 
olivatkin Satakunnan 
ainoat hiihtokisat. Ju-
niorimme kävivät Pir-
kanmaalla ja Etelä-Poh-
janmaalla kisaamassa. 
Korona alkoi jälleen vah-
vistumaan ja hiihtokisat 
loppuivat maaliskuussa 
2021. Jälleen alkoi näyt-
tämään siltä, että junio-
reiden kauden pääkisat eli 
HS-kisat perutaan, mutta 
onneksi kisat siirrettiin 
huhtikuulle ja Vuokattiin. 
Talvi oli onneksi lumi-
nen, joten hiihtoharrastus 
voimistui kevättä kohti ja 

Kankaanpäässäkin hiih-
dettiin älyladulla vielä 
pääsiäisenä.

Vuokatin HS-kisoihin 
osallistui Siiri Laino ja 
tulosta syntyi. Vapaan 
sprintistä tuli hopeaa, pe-
rinteisen normimatkalta 
7. sija. Siiri pääsi myös 
hiihtämään viestiin ank-
kuriosuudelle Ylöjärven 
Ryhdin joukkueeseen ja 
tytöt nappasivat 3.sijan, 
mutta mitalit valuivat 
seuraavalle joukkueel-
le, koska sekajoukkueita 
ei hiihdossa hyväksytä. 
Raskaalle vuodelle hieno 
päätös, seuramme sai pit-
kästä aikaa HS-mitalin. 

Kaudella 20-21 oli hiih-
tojaostossa muitakin 
muuttuvia tekijöitä kuin 
korona.  Pitkään jaos-
tossa toimineet ja an-
siokkaasti sitä hoitaneet 
puheenjohtaja Erkki Ka-
tajisto ja rahastonhoitaja 

Markku Huhtanen jätti-
vät pestinsä. Nämä ser-
kukset olivat toimineet 
jaostossa kuulemma jo 
kauan. Heille kuuluu iso 
kiitos siitä, että uudet jä-
senet saivat hoitaakseen 
toimivan jaoston. 

Kausi 21-22 aloitel-
tiin jälleen syyskuussa. 
Treenareita on tänäkin 
vuonna hyvin yli 30. 
Syksyllä pidettiin jälleen 
monipuolisia harjoituksia 
keskiviikkoisin ja uute-
na treenimuotona aloi-
teltiin maanantai-iltojen 
rullahiihtoharkat. Jaosto 
hankki junioreiden käyt-
töön rullasuksia, joita voi 
lainata harjoittelemiseen. 
Jaostossa on tapahtunut 
muitakin uudistuksia. 
Tarjosimme seurasiirto-
jen myötä viidelle nuor-
ten sarjassa hiihtävälle 
tytölle mahdollisuuden 
joukkueen perustamiseen 
kuluvalle kaudelle. 

Pakkaset yllättivät mar-
raskuulla ja aloitettiin 
lumen tykittäminen. Latu 
saatiin auki 29.11.2021. 
Jälleen oli huima talkoo-
väki, ilman heitä ei Kan-
kaanpäässä hiihdettäisi 

hyvissä ajoin loppusyk-
systä. Juniorit myivät jäl-
leen älylatutuubihuive-
ja varainkeruuna, joista 
tuotto menee juniorihiih-
toon. 
Kisailemaankin on jo 
päästy. Kilpailuja on 
ollut hyvin lähialueil-
la ja seuramme nuoret 
ovat tuoneet hyviä sijoi-
tuksia mukanaan, mm. 

Parkanon piirinmesta-
ruuskisoista tuli henki-
lökohtaisessa hiihdossa 
12 podiumpaikkaa. Seu-
ramme osallistui myös 
piirinmestaruusviesteihin 
12 joukkueen voimal-
la.  Kilpailukausi on siis 
avattu hyvissä merkeissä. 

Susanna Salokangas
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Voimistelun kesäleiri 2021

Worker Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Oy
matleena.haapala@workerfinland.fi

Iskontie 2, 38720 VIHTELJÄRVI
Puh. 02 536 6800, 

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

Kuljetus T. Roskala Ky
roskala.com
0400 326 635

teuvo.roskala@dnayritysnetti.net

LVI MUSTANIEMI OY
p. 02 572 4825

Knuuttilankatu 31, Kankaanpää
lvimustaniemi.fi

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

www.kankaanpaa.fi

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.

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

www.kankaanpaa.fi

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.

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

www.kankaanpaa.fi

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.

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

www.kankaanpaa.fi

Äly, taide ja hyvinvointi asuvat meillä.

Kankaanpään Urheili-
joiden voimistelujaos-
to järjesti pitkän tauon 
jälkeen viikon kestävän 
avoimen kesäleirin kesä-
kuussa 2021. Kesäleirin 
tarkoituksena oli tarjota 
ohjattua tekemistä kou-
lun kesäloma-aikana, 
sekä tarjota kaikille teli-
nevoimistelusta tai akro-
batiavoimistelusta kiin-
nostuneille mahdollisuus 
tutustua lajiin. Tietysti 
toiveena oli myös saada 
uusia harrastajia lajin pa-
riin. Leiri oli suunnattu 
7–12 vuotiaille koululai-
sille.

Leiri järjestettiin yh-

teislyseon salissa, jotta 
saimme mahdollisimman 
paljon telineitä käyttöön. 
Viikko alkoi viiden oh-
jaajan voimin ja leiriläi-
siä oli reilun kymmen-
kunta, mukana myös 
uusia harrastajia. Päivä 
aloitettiin aina yhteisel-
lä lämmittelyllä, minkä 
päätteeksi voimistelijat 
jaettiin kahteen ryhmään 
taitotason mukaan. Kum-
massakin ryhmässä oli 
vaihtelevasti sekä teline-
voimistelua, että akroba-
tiavoimistelua. 

Telinevoimistelun puo-
lella telineet olivatkin 
monipuolisesti käytössä; 

rekillä kieppejä ja hei-
luntaa, puomilla tasapai-
noiluja ja oman kehon 
hallintaa, permannolla 
kuperkeikkoja, kärryn-
pyöriä, laukkoja sekä 
käsilläseisontoja. Ilma-
volttiradalla tehtiin pal-
jolti samoja liikkeitä mitä 
permannolla, mutta ko-
keneempien kanssa siinä 
harjoiteltiin myös puoli-
voltteja, voltteja, flikkejä 
ja arabialaisia.

Akrobatiavoimistelussa 
tehtiin pari- sekä trio-
liikkeitä permannolla. 
Leiriläiset pääsivät ko-
keilemaan myös akropui-
ta. Leiripäivän kesto oli 
kolmisen tuntia ja välillä 
nautittiin eväitä. Leirin 
ohjaajina toimivat Anni 
Haapasilta, Olivia Paa-
lu, Elina Merimaa, Aini 
Rajala sekä Anni Tuu-
nainen, joilla kaikilla on 
omaa kilpailukokemusta 
voimistelusta. Ohjaajat 
ovat osallistuneet myös 
voimisteluliiton valmen-
taja-, tuomari- ja lajikou-
lutuksiin.

Leiri oli positiivinen ko-
kemus sekä ohjaajille että 
voimistelijoille, ja tule-
valle kesälle 2022 on täl-
tä kokemuspohjalta hyvä 
suunnitella uutta leiriä.

Elina Merimaa 
Anni Tuunainen

Leiriläisiä yhteiskuvassa, vasemmalta Oula, Jaana, Olga, Seela, Leea, Lotta, Mikko, 
Miska ja Matilda. Taustalla telineviidakko, joka oli ahkerassa käytössä leirin aikana.

Telinevoimistelun ja akron ryhmissä on 
tilaa uusille voimistelijoille!
Akrobatiavoimistelu maanantaisin klo 16.00-17.15
Telinevoimistelu torstaisin klo 16.00-17.15
Ryhmät harjoittelevat Yhteislyseon liikuntasalissa. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Anni Haapasilta 044 9750026
Olivia Paalu 040 6762028
 

Kokemuksella kilpailemaan!
Mikäli omaat jo aiempaa kokemusta voimistelusta tai olet 
kiinnostunut kilpailemisesta telinevoimistelussa, lisätietoja antaa:
Elina Merimaa 045 1879177
Anni Tuunainen 044 9769880

Voimistelujaosto etsii uusia ohjaajia!
Etsinnässä niin nuoria, kuin aikuisia, jotka olisivat kiinnostuneita 
harrasteryhmien ohjaamisesta tai kilparyhmien valmentamisesta. 
Riittää kun olet innostunut voimistelusta, sillä seura tarjoaa kou-
lutukset. Lisätiedot:
Sanna Haapasilta 044 4688102

Talkkarimatti
Päivystys-
numero
040 411 3768

n Kiinteistöhoito
n Piha- ja puutarhatyöt

 Puh. 040 721 0944

Soikan Sepeli Oy
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Kankaanpään Urheilijat 2022
Johtokunta 

Jukka Lehtinen, puh.joht
Leena Loukkaanhuhta, vpj.
Krista Lankinen, sihteeri
Sallamaria Salokangas,
	 taloudenhoitaja
Lauri Lehtinen
Jesse Välimäki

Hiihtojaosto
Susanna Salokangas, puh.joht
Jukka Hietaoja
Teemu Hietaoja
Tapio Loukkaanhuhta
Laura Mäkitalo
Sallamaria Salokangas
Timo Vainionpää
Heidi	Vehkamäki

Koripallojaosto
Pekka Päivike, puh.joht
Kari Manninen
Lassi Salminen
Vesa Siltakorpi
Mikko Vaajasaari

Painijaosto
Jukka Lehtinen, puh.joht
Klaus Juhantalo
Vesa Kalliomäki
Kari Kähkönen
Heikki Lehtinen
Kari Lehtinen
Lauri Lehtinen

Sulkapallojaosto
Jesse Välimäki, puh.joht
Janne Löytökorpi
Kai Rosenqvist
Hannu Sinnemäki
Lasse Soininen

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

Yleisurheilujaosto
Leena Loukkaanhuhta, puh.joht
Veikko Ikävalko
Hannu Juhola
Anssi Joutsenlahti
Jaana Santikko
Ilona Taipale

Tervetuloa akroon!

Julkaisija
Kankaanpään Urheilijat ry
Vastaava toimittaja
Ilona Taipale
Ilmoitusmyynti
KankU:n
eri jaostojen
toimijat
Sivunvalmistus
RaTMal palvelu
Kankaanpää
Painopaikka
Sata-Pirkan Painotalo
Pori 2022

Kank  U

KOSKELA
YHTIÖT OY

Asuntojen ja 
liiketilojen vuokraus

koskelayhtiot@gmail.com
puh. 050-5293829

Akrobatiavoimistelus-
sa eli tutummin akrossa 
harjoitellaan erilaisia ta-
sapainoa vaativia pari- ja 
trioliikkeitä, sekä voimaa 
ja ketteryyttä kehittäviä 
temppuja. Akrossa har-
joitellaan myös voimis-
telun perusliikkeitä kuten 
kuperkeikkoja, kärryn-
pyöriä, käsinseisontaa, 
haarapunnerruksia sekä 
taitojen karttuessa myös 
vaativampia liikkeitä 
kuten flikkejä, puolivolt-
teja ja voltteja.  Akrossa 
voidaan kilpailla pari-
na, triona tai nelikkona, 
ja yksilönä voi kilpailla 
akropuissa. Kilpatasolla 
yhteistyöliikkeet eli nos-
tot ja heitot ovat lajin yti-
messä. Vahvemmat baset 
nostavat korkeuksiin tai 
heittävät pienempiä top-
peja voltteihin. Lajissa 
tarvitaankin siis hyvin 
erilaisia voimistelijoilta. 
Myös seuran voimiste-
lujaosto tarjoaa mahdol-
lisuuden kilpailemiseen 
akrossa. Laji soveltuu 
erinomaisesti myös po-
jille.

Voimistelujaoston akron 
harrasteryhmä on ren-
nommin treenaava ryhmä 
7-12-vuotiaille tytöille ja 
pojille, ryhmä treenaa 
kerran viikossa. Ryhmä 
kokoontuu Kankaanpään 
Yhteislyseon liikuntasa-
lissa maanantaisin. Voi-
mistelijoiden sanoja ku-

Akron valmentajat Olivia ja Anni sekä Kukka-Maaria 
Kurunmäki valmistautumassa akron luokkakilpailuihin 
vuonna 2019. 

Akrossa harjoitellaan myös pyramidien tekemistä yhdessä. Kuva vuoden 2021 vii-
meisistä harjoituksista joulukuulta. Kuvassa alimmaisina Isabella Seppälä ja Väinö 
Uusitalo, keskimmäisenä Sulo Vehkamäki ja ylimpänä Daniel Seppälä.

vaillen "harjoituksissa on 
ollut superkivaa" ja "on 
ollut mielenkiintoista ko-
keilla uusia juttuja kuten 
ilmavolttirataa ja trampo-
liinihyppyjä".

Valmentajina toimivat 
Anni Haapasilta ja Olivia 
Paalu. Valmentajat ovat 
16-vuotiaita nuoria, joil-
la on omaa kokemusta 
lajin parista. Valmentajat 
ovat käyneet myös erilai-
sia koulutuksia akrobati-

avoimisteluun liittyen ja 
toimineet akron kilpai-
luissa tuomareina.

Jos joku asia jäi mieti-
tyttämään tai kiinnostuit 
lajista, ota rohkeasti yh-
teyttä valmentajiin. Yhte-
ystiedot sivulla 10.

Anni Haapasilta  
Olivia Paalu
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Kankaanpää MA-PE 8-20, LA 9-18, SU 10-18 | Parkano MA-PE 8-20, LA 9-18, SU 10-18

Tajoukset voimassa
myymälöissämme

maaliskuun loppuun
Tuotteita rajoitetut, mutta isot erät

Eurohamsterista halvalla!

LIITY NYT 
SATAKUNNAN OSUUSKAUPAN
ASIAKASOMISTAJAKSI 
satakunnanosuuskauppa.fi/liity

AUTOPALINILLE
TAI KARLAAN

20 €
VARAOSIIN 

TAI HUOLTOON

TOREROSTA, 
ROSSOSTA

TAI AMARILLOSTA
2 Á LA CARTE

-ANNOSTA
1 HINNALLA

KODIN TERRASTA,
PRISMASTA TAI 

SOKOKSELTA

-25%
MAX. 1000 €

SALEEN TAI 
S-MARKETIIN

15 €
OSTOSRAHAA

PIZZABUFFASTA
TAI ABC:LTA

NOUTOPÖYTÄ
VELOITUKSETTA

SAAT S-MOBIILIIN HUIKEAT TUTUSTUMISEDUT:

Juhlavuoden etu: LIITTYESSÄÄN TÄYDEN 100 €:N 
OSUUSMAKSUN MAKSANEILLE 30 € LAHJAKORTTI!

PUHELINKESKUS 02 572 3575 

YRITYKSET JA YHTEISÖT! LASKUTUSASIKKAAKSI
EUROHAMSTERIIN KESKITTÄMÄLLÄ PAIKALLISEEN

SAAT PARHAAT EDUT...  JA HINNAT KÄY!
Tilinavauskaavakkeen saat kotisivuilta

www.eurohamsteri.fi tai liikkeiden kassalta.

Maaliskuun kuuumaaa hintatarjontaa…
MAALISTYRKKY! MAALISTYRKKY! MAALISTYRKKY! MAALISTYRKKY! MAALISTYRKKY!

MAALISTYRKKY! MAALISTYRKKY! MAALISTYRKKY!

MAALISTYRKKY!

ORKIDEA

Järsitty hinta!!

599

SAINT PAULIA

Järsitty hinta!!

399

Teleskooppi 
OKSASAHA                        
Pit. 1,6-2,5m

2995

Lucifer 
GRILLI-
HIILI 
14L 

Järsitty hinta!!

299

Lucifer eko 
SYTYTYSPALA 
210 kpl 

Järsitty hinta!!

7 99
Järsitty hinta!!

Biolan 
HIEKOITUS-
MURSKE 
25L 

Järsitty hinta!!

599

HALKO-
SÄKKI 
(Tyhjä) 
1,2 m3   

Järsitty hinta!!

995

90x85x155 cm
nostolenkit, musta

Järsitty hinta!!

VARJOSTUS-
SÄKKI 
90X140 cm 

199

Epira RUTI-
KUIVIKEPURU 
25kg  

Järsitty hinta!!

995

MAALISTYRKKY! MAALISTYRKKY!

RFZ-Pro 4-tahti MÖNKIJÄT saapuneet

Järsitty hinta!!
Järsitty hinta!!

MIKRO 
90-CC   

SNIPER 
110-CC   

899,- 1495,-


