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MEILTÄ
• HEMPEL -venemaalit
• Veneenhoitotarvikkeet
• Puutervat ja -öljyt
• Lasikuituhartsit ja -kankaat

TUTUSTU VALIKOIMIIMME:
www.haukiputaanvarisilma.fi

Revontie 15, 90830 HAUKIPUDAS
P. (08) 5471 561 myynti@haukiputaanvarisilma.fi

Haukiputaan Veikot

liikuttanut

haukiputaalaisia

jo 80 vuotta

Historian suurena ystävänä
sain kunnian toimia seuran
puheenjohtajana vielä juhla-
vuoden ajan. Läheltä seuran-
neet tietävät, että touhua mi-
nulla riittää vähän liiankin
monella sektorilla, mutta kii-
reestä huolimatta arvostan
urheiluseuratyötä ja siellä
toimivia ihmisiä todella pal-
jon. Haluan omalla panoksel-
lani kantaa myös korteni ke-
koon yhteiseksi hyväksi.

Teette paljon pyyteetön-
tä työtä yleishyödyllisen yh-
teisön toiminnan eteen, il-
man Teitä eivät liikuntaryh-
mät kokoontuisi ja tapahtu-
mat tai kilpailut järjestyisi.
Taustalla tehdään koko ajan
myös monenlaista tukitoi-
mintaa talkoiden ja muiden
avustavien tehtävien muo-
dossa. Haukiputaan Veikot
työllistää tällä hetkellä kaksi
henkilöä eri tehtäviin. Maria
opiskelee oppisopimuksella
liikuntaneuvojaksi ja Riikka
hoitaa Jatulissa toimistoam-
me. Siitä on ollut huomatta-
vasti apua meille vapaaeh-
toistyön tekijöille.

80 vuotta on merkittävä
aika niin ihmiselossa kuin
urheiluseurankin historiassa.
Seuran alkuvaiheet 1930-lu-
vulta linkittyvät Martinnie-
messä toimineeseen sahaan
ja sen urheilukerhoon. Seu-
ran nimikin on matkan var-

rella vaihtunut pariin ottee-
seen ja pikkuhiljaa toiminta
on laajentunut eri urheilu-
muotoihin. Tänä päivänä
seuramme jäseniä ja aktiive-
ja asuu paljon myös muissa
lähialueen kunnissa.

Haukiputaan Veikkojen
jaostot ovat olleet myös yksi
siemen haukiputaalaisten
erikoisseurojen synnylle. Jal-
kapallo ja jääkiekko ovat sit-
temmin saaneet omat menes-
tyksekkäät erikoisseuransa

Ahmat ja HauPan, joihin
Veikkojen jääkiekko- ja jalka-
pallojaostot aikanaan siirtyi-
vät. Veikkojen Vuoden Ur-
heilijaksi valittiin mm. vuo-
sina 1988 ja -89 Jalkapallon
edustusjoukkue.

Haukiputaan Veikoista
on lähtenyt maailmalle usei-
ta menestyneitä urheilijoita,
kirkkaimpana heistä tuore
Olympia-mitalisti Riitta-Lii-
sa Roponen. Mäkikotkista
pisimmälle ovat päässeet

Jussi ja Matti Hautamäki ja
pikajuoksijoista Heidi Han-
nula.

Pidetään yhdessä huolta,
että meillä on jatkossakin ai-
hetta iloon antamalla osaa-
mistamme ja aikaa urheilu-
seuratyöhön. Yleisseurana
Haukiputaan Veikoilla on
ohjelmassaan useita eri laje-
ja, joita lapset, nuoret ja ai-
kuisetkin pääsevät helposti
harrastamaan. Seuralla on
edellytyksiä myös huippu-

valmennukseen, mikäli tah-
toa riittää edetä sinne asti.
Tärkeintä on kuitenkin kun-
non kohotus, liikunnasta saa-
tava hyvä mieli ja ystävät.

Rakkaat urheilun ystävät
– Kiitän Teitä kaikkia, jotka
ovat vuosien ja vuosikymme-
nien aikana vieneet Hauki-
putaan Veikkojen Viestiä
eteenpäin kukin omalla pa-
noksellanne.

Tärkeitä ovat toiminnas-
sa aktiivisesti mukana olevi-
en lisäksi kaikki jäsenmak-
sulla seuraamme tukeneet
sekä liike-elämän, kunnan ja
järjestöjen yhteistyökumppa-
nit, joiden ansiosta voimme
toimintaamme pyörittää.

Haukiputaalla järjeste-
tään sunnuntaina 20.6.2010
pitkästä aikaa Kunniakier-
ros-tapahtuma, joka tarjoaa
yksityisille henkilöille ja yri-
tyksille oivan tilaisuuden tu-
kea seuran junioriurheilua
Kunniakierros-keräyksen
muodossa. Toivomme mu-
kavan oheisohjelman myötä
paikalle kerääntyvän paljon
liikkujia ja tukijoita. HauVe
80 vuotta – siinä on aihetta
Kunniakierrokseen ja tapah-
tumapaikkana on perinteikäs
Haukiputaan keskusurheilu-
kenttä, joka sekin on oman
laulunsa arvoinen! Lämpi-
mästi Tervetuloa!

Veikkojen juhlavuoden

Parvekelasit
Terassilasit
Lasikatot
Alumiinikaiteet

Vesuritie 4, 90820 Kello, puh. 0400 961 714
myynti@glascon.fi  www.glascon.fi

päätapahtuma ajoittuu lop-
puvuoteen ja tarkoitukse-
namme on järjestää urheilu-
aiheinen näyttely. Nyt kaik-
ki urheiluseuramme veteraa-
nit ja läheiset verestämään
muistojanne ja kaivamaan
piirongin laatikoista urheilu-
aiheisia muistojanne Veikko-
jen taipaleelta näyttelyä var-
ten. Veikkojen toimistossa Ja-
tulissa  Riikka odottaa yhtey-
denottojanne!

Tehdään tästäkin hyvää
ja ennen kaikkea yhdessä!

Lasten yu-koulussa harjoitellaan, leikitään ja pelataan. Tässä erään harjoituskerran
ryhmäkuva tältä keväältä.

Historian siipien havinaa
Haukiputaan Veikot 80 vuotta

Historian siipien havinaa

Marjo Sjögren
puheenjohtaja

Haukiputaan Veikot ry:n
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Tule rohkeasti
joukkoomme!

Seuratoiminta

tarvitsee jatkuvasti

uusia, tuoreita

voimia. Siis rohkeasti

vaan iloiseen

seuratyötätekevään

joukkoomme!

Ota yhteyttä!

HAUKIPUTAAN VEIKOT RY
Haukiputaan Veikot ry on
SLU:n alainen yleisseura,
jonka juuret ulottuvat sy-
välle haukiputaalaiseen
maaperään. Tänä päivänä
seuran jäseniä on paljon

Haukiputaan
Veikot ry

Syksystä asti Seuralla on ol-
lut käytössään toimisto Va-
paa-aikakeskus Jatulin toi-
sessa kerroksessa. Toimisto-
työntekijämme Riikka aloitti
työt tammikuussa 2010.

Riikan työtehtäviin kuu-
luu kaikenlaiset toimistotyöt,
sekä välillä hän toimii apu-
ohjaajana eri ryhmissä mm.
yleisurheilussa ja sählyker-
hoissa, sekä keväällä tiistai-
sin seurakunnan kanssa yh-

Seuralle saatiin toimisto
Vapaa-aikakeskus Jatulista

teistyössä järjestetyssä sau-
vakävelyryhmässä.

Toimistolla työskentelee
myös Maria, joka opiskelee
oppisopimuksella liikunta-
neuvojaksi. Marian työ pai-
nottuu enemmän oman alan-
sa eli liikunnanneuvojan ja
ryhmien ohjaajan tehtäviin
mm. sählykerhon ja sauvakä-
velyryhmän vetäminen, sekä
työskentely apuohjaajana eri
ryhmissä.

Työajat ovat molemmilla
vaihtelevat, joten , jos halu-
atte tulla tapaan meitä toi-
mistolle kannattaa ensin olla
puhelimitse yhteydessä.

Jos sinulla on toiveita tai
ehdotuksia myös uusista
harrasteryhmistä Maria ottaa
niitä mielellään vastaan! Vas-
taamme mielellämme kaikis-
sa seuraa koskevissa asiois-
sa ja kysymyksissä!

TOIMISTO
Jatuli/ Haukiputaan Veikot
Jokelantie 20
90830 Haukipudas

p. 044 3056 536 Riikka
p. 044 3992 197 Maria

www.haukiputaanveikot.fi.

Riitta-Liisa Roponen
aloitti hiihtouransa Hauki-
putaan Veikkojen riveistä ja
on varmasti menestynein en-
tinen seuramme kasvatti.
Riitta-Liisan uraa on ollut
hieno seurata ja olemme kas-
vattaja seurassa hyvin ylpei-
tä hänen saavutuksista hiih-
touralla. Riitta-Liisa on saa-
vuttanut urallaan jo mm.
monta SM- ja MM-mitalia ja
nyt kuin sokerina pohjalle
tuli Olympia-pronssia 2010
naisten viestissä, Onneksi Ol-
koon Riitta-Liisa!!

Vuonna 1992 Riitta-Liisa
valittiin Seuramme Vuoden
urheilijaksi ja tämän ohessa
myös löytyy “ plakkarista”
Vuoden Hiihtäjän palkintoja.

Näin Riitta-Liisa kertoo
omin sanoin hiihtouransa
erivaiheista:

Kilpailu-urani lähti käyn-
tiin, kun hiihdin ensimmäi-
set kilpailuni 4-vuotiaana.
Jatkossa minulla oli lajeina
juoksu ja hiihto Haukiputaan
Veikoissa ja pesäpalloa pela-
sin Kellon Lyönnissä. Val-
mentajina/ ohjaajina minul-
la oli mm. Kaumion Auvo,
Laitisen Olli, Hyryn Seppo,
Ylösen Erkki, Holman Jussi.

Nuoruudessani olin ta-
saisen hyvä, ei tullut suuria
pettymyksiä, eikä voittoja.
Paremmin aloin menesty-
mään hiihdossa yläasteikäi-
senä.

Lapsuuden kilpailuista
mukavina muistoina on jää-
nyt mieleeni karkki palkin-
not. Myös viikonloput ki-
soissa vanhempieni kanssa
tuovat ihania muistoja mie-
leeni. Kisamakkaran tuoksut
ja kylien talkoohenki ovat
myös nyt päällimmäisenä
mielessä.

Urheilukavereitani lap-
suudessa olivat Laitisen sisa-

kaisevia vanhempiani en oli-
si päässyt tähän pisteeseen.
He ovat uhranneet paljon ai-
kaa ja rahaa tukeakseni mi-
nua.

Urheilu-urani takia en ole
joutunut luopumaan mis-
tään. Ehkä en ole tehnyt kaik-
kia samoja asioita, kuin sa-
manikäiset tekivät, mutta
olen saanut niin paljon enem-

Haukiputaan Veikko-
jen viestijoukkueen
kavereita. Laitisen
Marja ja Kaisa sekä
Pasajoen Heidi. Kak-
soset kisaavat edelleen
hiihtosuunnistuksen
puolella ja Heidi har-
rastaa seikkailu-urhei-
lua.

Äidin kanssa hihtämässä meren jäällä kohti
kesämökkisaarta. "Hienolla leidillä on helmet
mukana lenkilläkin."

Tyylinäytteet! Samoilla suksilla hiihdettiin
kaikki kisat. Olimme koko perheellä aina vii-
konloppuisin yhdessä hiihtokilpailuissa
ympäri Oulun lääniä ja myöhemmin ympäri
Suomea. Isä voiteli, äiti kellotti aikaa ja huo-
lehti vaatteista maalissa. Olin pienenä niin
arka ja ujo, että isän piti hiihtää perässä koko
kilpailumatkan. Noilta ajoilta on lähtöisin
rakkaus hiihtoon ja kilpailemiseen.

rukset (ovat vieläkin) ja Pas-
ajoen Heidi. Hiihto muodos-
tui lajikseni , koska se oli
mieleinen laji ja tulostakin
tuli.

Urheilu-ura on antanut
minulle äärettömän paljon ja
vaikea edes kuvailla, mitä
kaikkea olen saanut kokea ja
nähdä urheilun kautta. Ilman
kannustavia, auttavia ja roh-

män tätä kautta. Tykkään
älyttömän paljon työstäni ja
kovien treenien jälkeinen
hyvä olo on osa sitä mistä
nautin eniten.

Nuorille haluaisin sanoa
urheilusta sen, että liikunta
auttaa jaksamaan paremmin
koulussa ja elämässä muu-
tenkin. Nauttikaa omalla
vauhdilla ja liikunta tavalla!

Kuvat ja
kuvatekstit ovat
Riitta-Liisan
kotisivuilta.

myös Oulusta ja muista lä-
hikunnista.

Seura juhlii 80-vuotis-
päiviään tänä vuonna. Seu-
ran johtoajatuksena on
säilynyt kautta vuosien

läheisiltä tuntuvat. Jos tun-
net kiinnostusta liikuntaan
joko kilpailemisen, val-
mennuksen, seuratoimin-
nan tai muuten vain liikku-
misen merkeissä, ota roh-

sama periaate: Tarjota jä-
senilleen laajat ja moni-
puoliset mahdollisuudet
harrastaa liikuntaa niillä
edellytyksillä ja niissä muo-
doissa, jotka itsekullekin

keasti yhteyttä, niin ker-
romme lisää. Olet aina
tervetullut joukkoomme.

Onnea Riitta-Liisa!Onnea Riitta-Liisa!
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Lasten yleisurheilukoulu
käynnistyy taas!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Marjo Sjögren, p. 0400 450 949
marjo.sjogren@luukku.com

Yleisurheilukoulun hinta 40 euroa sisältää:
- Yleisurheilupassin vuodelle 2010
- Haukiputaan Veikkojen T-paidan
- Seuran yleisurheiluharjoitukset vuonna 2010
- Osallistumismaksuja kisoihin

Harjoitukset
torstaisin klo 17.30 alkaen
keskusurheilukentällä.
Alkaa 3.6.2010.

Mukaan mahtuu uusia yleisurheilusta kiinnostuneita lapsia!
Yleisurheilu-koulu soveltuu 4 – 12 -vuotiaille, alle kouluikäisillä.
Vanhemman läsnäolo harjoituksissa on tarpeen. Pukeudu sään
mukaisesti, lenkkarit ja vesipullo mukaan. Harjoitukset pidetään
pienistä vesisateista huolimatta.

Käymme monipuolisesti läpi eri yleisurheilulajien tekniikkaa ja
harjoituksia. Yleisurheilukoulusoveltuu myös yli 12-vuotiaille
yleisurheilun tekniikasta kiinnostuneille lapsille. Pukeudu sään
mukaisesti, lenkkarit ja vesipullo mukaan. Harjoitukset pidetään
pienistä vesisateista huolimatta.  Harjoitukset pidetään talvella
Ouluhallissa. Yleisurheilukoulu kestää ulkoliikuntakauden loppuun
saakka (jatkosta sovitaan ryhmän kanssa erikseen). Sopii kaikille
yleisurheilusta kiinnostuneille, aikaisempaa kokemusta ei tarvita.

AIKUISTEN YLEISURHEILUKOULU
Haukiputaan Veikot järjestää

aikuisten yleisurheilukoulun
keskusurheilukentällä torstaisin

alkaen 3.6.2010 klo 18.30

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Marjo Sjögren, p. 0400 450 949
marjo.sjogren@luukku.com

Tervetuloa mukaan!

Yleisurheilukoulun hinta 40 euroa sisältää:
- Haukiputaan Veikkojen T-paita
- Seuran yleisurheiluharjoitukset alkaen 3.6.2010

jatkuu vuoden loppuun
- Yleisurheilun toimitsijakoulutus n. 3 h.

Järjestetään tarpeen mukaan (I-taso tuomariluokituksessa.)

Yhdistetty Virpiniemen 

Ruskajuoksu ja 

Maastomaraton 2010

La 28.8.2010 klo 10 alkaen
Virpiniemen liikuntaopiston ympäristössä

Seuran tuulipukuja voi tilata edelleen edulliseen hintaan.
Hinnat ja mallit nähtävillä seuran nettisivuilla www.haukiputaanveikot.fi.

Pukuja voi käydä sovittamassa Oulussa Intersport Rintamäellä,
seuran puvuista huolehtii Intersportissa Pirkko Nurro.

Tilaukset hoidetaan ainoastaan seuran kautta p. 044-3056536/ Riikka.

Seuran tuulipukuja voi edelleen
tilata edulliseen hintaan

Klo 10 Ruskajuoksu, yhteislähtö
M: maastojuoksu 5 km
N: maastojuoksu 5km
M19: maastojuoksu 5km
N19: maastojuoksu 5km
M17: maastojuoksu 5km
N17: maastojuoksu 2,5km
P15: maastojuoksu 2,5km
T15: maastojuoksu 2,5km
P13: maastojuoksu 2,5km
T13: maastojuoksu 2,5km
P11: maastojuoksu 2,5km
T11: maastojuoksu 2,5km
M40: maastojuoksu 5km
N40: maastojuoksu 2,5km
M50: maastojuoksu 5km
N50: maastojuoksu 2,5km
M60: maastojuoksu 2,5km
N60: maastojuoksu 2,5km
M65: maastojuoksu 2,5km
N65: maastojuoksu 2,5km
M70: maastojuoksu 2,5km
N70: maastojuoksu 2,5km

Klo 12 Maastomaraton: kokonainen, puolikas ja vartti, yhteislähtö
M: maraton, puolimaraton
N: maraton, puolimaraton
M40: maraton, puolimaraton
N40: maraton, puolimaraton
M50: maraton, puolimaraton
N50: maraton, puolimaraton
M55: maraton, puolimaraton
N55: maraton, puolimaraton
M60: maraton, puolimaraton
N60: maraton, puolimaraton
Varttimaraton kuntosarjat M,N , yleinen M,N

Lajien 3 parasta palkitaan

Ilmoittautumismaksut
Ruskajuoksun maksut
10e / laji, jälki-ilmoittautuminen +3 e / laji.
2,5 km matkoille ilmoittautumismaksu on 8 e
Maastomaratonin maksut:
Maraton 35 euroa, puolimaraton 25 euroa, varttimaraton 15 euroa
Tilille 574075-244461 / HauVe yu

Tiedustelut
Marjo Sjögren / Haukiputaan Veikot
marjo.sjogren@luukku.com
puh. 0400 450949

Ilmoittautuminen 26.8.2010 mennessä
Maria Savilaakso / Haukiputaan Veikot
mariasavilaakso@suomi24.fi
puh. 044 399 2197

Tule testaamaan tuleva maastomaraton ja puolikkaan reitti etukäteen.
Myös kuntoilijat ja kävelijät ovat tervetulleita testaamaan reittiä.

Maastomaraton/puolimaraton juostaan nyt kolmatta kertaa kauniissa,
metsäisessä ja merellisessä ympäristössä Virpiniemen vaihtelevassa
 maastossa. Kilpasarjat molemmilla matkoilla N/M yleinen, veteraani-
sarjat  N/M 40, 50, 55, 60 sekä kuntosarja N/M molemmilla matkoilla.
Ei jälki-ilmoittautumisia! Järjestäjä varaa mahdollisuuden rajoittaa
osallistujamäärää ilmoittautumisjärjestyksessä

www.haukiputaanveikot.fi.
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HauVe korispojat pronssille
D-juniorien finaaliturnauksessa

Veikkojen naisten saliban-
dyjoukkueen kausi oli kai-
kin puolin täydellinen. Vas-
ta viime keväänä perustet-
tu joukkue oli täysin ylivoi-
mainen Pohjois-Suomen
alueen 3. divarissa ja voitti
sarjan nousten ensi kaudel-
le 2. divariin.  Kauden aika-
na pelatuista 18 ottelusta
joukkue voitti 16 ja hävisi
vain kaksi ottelua.

Haukiputaan Veikkojen D-
pojat alkavat olla jo lähes
konkareita osallistuessaan
kolmatta kertaa Suomen Ko-
ripalloliiton Pohjoisen alueen
sarjaan. Tänä vuonna jouk-
kueita oli mukana 6. HauVe,
Kemin Into, Kalajoen Nuori-
soseura, Rovaniemen NMKY
sekä kaksi Oulun NMKY:n
joukkuetta. Tasaisen runko-
sarjan ykkönen oli RoNMKY
ja HauVe nousi tasaisilla esi-
tyksillä kakkoseksi. Finaali-
turnaukseen selvisivät lisäk-
si myös ONMKY-Red sekä
Kalajoki.

Sairasteluiden ja louk-
kaantumisten takia HauVen
vahvuuteen saapui Rovanie-
melle vain 7 pelaajaa. Ensim-
mäisessä semifinaalissa vas-
taan asettui runkosarjasta
vahvistunut ONMKY:n jouk-
kue. Ensimmäistä jaksoa
HauVe hienokseltaan hallit-
si Nico Fritschin ja Tatu Kan-
gasluoman aggressiivisen ja
ennakkoluulottoman puo-
lustuksen turvin, pieni her-
mostuneisuus kuitenkin johti
muutamiin ohiheittoihin ns.
“varmoistakin paikoista” jo-
ten hallintaa ei kyetty par-
haalla tavalla hyödyntä-
mään.

 Toisella jaksolla Oulu al-
koi löytämään aukkoja Hau-
Ven puolustuksesta ja repai-
si itsensä 9 pisteen johtoon
hieman ennen puoliaikaa.
Tiukassa tilanteessa semifi-
naalin paineet osoittautuivat
joillekin Haukiputaan pojis-
ta liian koviksi ja sen myötä
joukkueen peli karkasi kol-
mannella jaksolla täysin kä-
sistä josta kiittäen Oulu meni
menojaan.

 Viimeinen jakso sitten
vain pelailtiin vajaa miehisi-
nä eikä neljännen jakson voit-
tokaan juuri HauVen poikia
hymyilyttänyt. Joni Moilasen
sinkauttama hieno kori noin
seitsemästä metristä summe-
rin soidessa oli kuitenkin
kunnon tuuletuksen arvoi-
nen. Itse pelissä Oulu puristi

vahvalla esityksellä selvän
59-40 voiton.

Penkin alle menneen se-
mifinaalin jälkeen Haukipu-
taan pojilla olikin melkoinen
kasvun paikka kun alettiin
latautumaan pronssiotteluun
Kalajokea vastaan joka joutui
tunnustamaan Rovaniemen
paremmakseen toisessa se-
mifinaaliottelussa. Edellinen
peli tuli unohtaa, löysätä yli-
määräinen puristus ja keskit-
tyä nauttimaan pelaamisesta
ja pronssiottelun tunnelmas-
ta.

Peli alkoikin erittäin hy-
vin ja ensi jaksolla vaikutti
siltä että HauVe pääsee hel-
polla. Eipä sittenkään. Kala-
joki sai juonesta kiinni ja al-
koi hitaasti mutta varmasti
kuromaan eroa kiinni kori

korilta. Puoliaikaan mennes-
sä HauVe johti enää kolmel-
la pisteellä 18-15. Puoliajalla
edellisen pelin pettymys
muistui mieleen ja kolman-
nelle jaksolle lähdettäessä al-
koi todellinen haaste, panok-
set kasvavat, kestääkö pää ja
säilyykö kontrolli?

Kolmas jakso oli
HauVe:lle vaikea mutta Jere
Ikosen, Rasmus Ollilan ja
Mikael Mannisen koreilla
Kalajoki pysyi vielä pisteen
päässä 26-25. Kalajoen hyvä
hetki sattui neljännen jakso
alkuun ja he lisäsivät löylyä
karkaamalla jo viiden pisteen
johtoon noin neljä minuuttia
ennen loppusummeria.
Vaikka hammasta purtiin
niin tällä kertaa HauVe:n
pojat eivät sortuneet paineen

alla. Joel ja Mikael Manninen
sekä Tatu Kangasluoma nos-
tivat HauVen väkisin takai-
sin peliin ja niinhän siinä
kävi että summerin soidessa
pelitaulu näytti lukemia 38-
38 – edessä oli piinaava jat-
koaika, nyt se varsinainen
peli vasta alkoi.

Jatkoaika alkoi Kalajoen
hienoisella hallinnalla. Pelin
henki oli se että Kalajoki te-
kee korit ensin ja siihen on
Haukiputaan poikien sitten
vastattava. Parrasvaloihin
astui koko finaaliturnauksen
tasaisesti pelannut Joel Man-
ninen. Väkivahva Joel pussit-
ti kylmähermoisesti korin
toisensa jälkeen ja piti
HauVe:n iskuetäisyydellä.
Näin mentiin lähes koko jat-
koaika kunnes Jere Ikonen

raapi pallon itselleen vajaa
kaksikymmentä sekuntia en-
nen summeria. Vikkeläjal-
kainen Jere leikkasi keskisek-
torille ja nousi HauVe:n san-
kariksi upottamalla korkea-
kaarisen heiton yli Kalajoen
puolustuksen kun peliaikaa
oli jäljellä enää kymmenisen
sekuntia.

Koko trillerin ajan muka-
na elänyt yleisö nousi seisaal-
leen äänekkäästi hurraten.
HauVe muisti vielä viime
hetkellä että sekunteja oli kel-
lossa jäljellä ja onnistui estä-
mään Kalajoen viimeisen
hyökkäyksen ennen hur-
moksellista pronssituuletus-
ta. Siinä oli valmentajallakin
pala käheässä kurkussa ja
tippa silmässä kun jännitys
lopulta laukesi ja hypittiin

ringissä kuin finaalissa aina-
kin. Ilmassa oli sitä kuului-
saa urheilujuhlan tuntua.
Voisiko kautta enää tuon pa-
remmin lopettaa?

Pojille ripustettiin hyvin
ansaitut pronssimitalit kau-
laan ja hymyt jähmettyivät
naamalle koko kotimatkan
ajaksi ja liekö ne liuenneet
vielä Haukiputaallakaan.
Oulu pisti kampoihin Rova-
niemelle kahden jakson ajan
mutta sitten runkosarjan
voittaja löysi vielä yhden
vaihteen ja karkasi aluemes-
taruuteen.

Haukiputaan D-juniorit
harjoittelevat kaksi kertaa
viikossa Aseman ala-asteel-
la sekä Länsituulen koululla.
Halajamme mukavaan sak-
kiimme ensi kaudeksi paljon
uusia pelaajia.

Meillä on myös vasta-al-
kajia joten aiempi pelikoke-
mus ei ole tarpeen. Rohkeas-
ti vain mukaan! Ikähaarukka
sarjaan (C-juniorit) on ensi
vuonna 1997-, 1998-synty-
neet mutta me ei olla niin
tarkkoja tuon iän suhteen ja
mukaan treeneihin pääsee
vaikkei sarjaan lähtisikään.
HauVe:lla on myös B-tyttö-
jen (1995, 1996-synt), B-poi-
kien sekä D/E-tyttöjen (1999-
, 2002-synt) joukkueet. Kysel-
lä kannattaa aina – pelaa ko-
rista ja kasva isoksi!

Aki Manninen,
D-poikien valmentaja,

HauVe:n Koripallojaoston
puheenjohtaja

Kuvassa Haukiputaan Veikkojen D-poikien joukkue jossa pelasivat: Jere Ikonen, Joni Moilanen, Rasmus Ollila,
Tatu Kangasluoma, Jyri Kivistö, Nico Fritsch, Joel Manninen, Eetu Kujala, Mikael Manninen, Sante Siira, Ville
Moilanen, Aki Manninen

Kapteeni Anne Jussilan
mielestä joukkueen vahvuu-
tena on pelaajien taitotason
tasaisuus sekä hyvä henki
joukkuelaisten kesken. Hei-
dän monipuolisuutensa nä-
kyy myös sarjan pistepörs-
sissä, jonka kärkipäästä löy-
tyy monta Veikkojen naista.

Minna Hanhela ja Anne
Jussila ovat listan kärjessä 30
pisteellä, neljäntenä on Mari

Ulkuniemi 20 pisteellä, vii-
dentenä Minna Ronkainen 17
pisteellä ja seitsemäntenä
Mari Hynynen 13 pisteellä.
Maalivahti Suvi Mäkelällä oli
myös oma osuutensa hyvin
onnistuneeseen kauteen.
Joukkue lähteekin hyvillä
mielin testaamaan taitojaan 2
divariin.

Veikkojen naisten joukkue voittoisan kauden päätöstunnelmissa.

Salibandynaisilla
voitokas kausi
Salibandynaisilla
voitokas kausi

HauVe korispojat pronssille
D-juniorien finaaliturnauksessa
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Liikutamme laajalla rintamalla
Haukiputaan Veikkojen

päättynyt yleisurheilukausi
oli jälleen menestyksekäs.
Yleisurheilijoitamme osallis-
tui veteraanien MM-kisoihin
Lahdessa sekä veteraanien
SM-kisoihin Jyväskylässä.
Piirinmestaruuskisoista na-
pattiin vanhan hyväksi tode-
tun “Auvon” mallin mukaan
urakoimalla pisteet, jotka oi-
keuttivat peräti seuraluokit-
telun 2. luokkaan. Haukipu-
taan Veikot on parhaana
paikkakunnan seuroista noin
500 sadan suomalaisen yleis-
urheiluseuran joukossa puo-
livälin tietämillä tiukasti Iin
Yrityksen tuntumassa.

Yleisurheilupassin lunas-
taneita urheilijoita oli viime
vuonna ennätysmäärä ja
Veikkojen yleisurheilukoulu
oli erittäin suosittu vetäen
noin 40 yleisurheilusta innos-
tunutta lasta viikoittaisiin
kesätreeneihin.

Ohjaajatilanne oli myös
harvinaisen hyvä, sillä lasten
yleisurheilukoulun vetäjän
Marjo Sjögrenin apuna kesän
aikana ohjaajina toimivat lii-
kuntaneuvojaksi opiskeleva
Maria Savilaakso, Katja Jus-
sila, Brita ja Netta Sjögren
sekä Oulun Pyrintöä edusta-
vat nuoret haukiputaalaiset,
SM-tason yleisurheilijat Lau-
ra Palosaari ja Lina-Lotta
Lahdenkauppi aina kun kil-
pailukiireiltään ennättivät.

Kesän aikana järjestettiin
sekä lasten yleisurheilukisat
että Haukiputaan kunnan-
mestaruuskisat yhdessä
Haukiputaan Heiton kanssa.
Kisat olivat erittäin suosittu-
ja ja suurin osa lapsista osal-
listui kaikkiin tarjolla ollei-
siin kolmeen lajiin, joten ur-
heilusuorituksia nähtiin pe-
rinteikkäällä Haukiputaan

Liikutamme laajalla rintamalla

keskusurheilukentällä hurja
määrä.

Haukiputaan kentän suo-
rituspaikat eivät vastaa enää
tämän päivän vaatimuksia.
Yleisurheilukenttien tilanne
on muutoinkin erittäin heik-
ko koko alueellamme Raatin
ollessa edelleen remontin
kourissa. Lähin nykypäivän
vaativuustasoon soveltuva
kenttä löytyykin Iistä, jossa

Mitä aikuiset edellä, sitä lapset perässä... Lasten aitaharjoitukset käynnissä.

Yleisurheilussa, kuten
monessa muussakin lajissa
Drop Out –ilmiö tulee esil-
le etenkin teini-iässä. Tuos-
sa iässä elämään tulee niin
monia muita “houkutuk-
sia”, että vain pieni osa jat-
kaa kilpa-urheilua myös ai-
kuisiällä.

Aikuisten yleisurheilu-
koulu pyrkii olemaan ma-
talan kynnyksen paikka
tulla treenaamaan yhdessä
muiden kanssa eri yleisur-
heilulajien tekniikkaa. Laji

AIKUISTEN YLEISURHEILUKOULU

Harvinaista
herkkua tarjolla

urheilleet moukarinheittäjä
Päivi Granö (o.s. Sipilä), pi-
kajuoksija Heidi Hannula
sekä seiväshyppääjä Kimmo
Jokivartio.

Aikuisten yleisurheilu-
kouluun mahtuu vielä uusia
yleisurheilun eri lajien teknii-
kasta kiinnostuneita mu-
kaan! Ikähaitari on laaja, n.
13-vuotiasta – 75 vuoteen!
Mikäli mieli tekee kokeilla
myös kilpailuja, on sekin
mahdollista! Miksi urheilu-
uran pitäisi päättyä pari-

kymppisenä, kun parhaat
vuodet ovat vasta edessä
päin?

Kilpailuissa on se suola,
että tulee testattua oma suo-
rituskykynsä ja tätä tulosta
voi sitten vertailla omiin ai-
kaisempiin suorituksiin. Kil-
pailupakkoa ei kuitenkaan
ole, vaan jokainen osallistuu
urheilukouluun omien ta-

ja mittanauhalla, joten oma
edistyminenkin on helposti
todettavissa ja se, jos mikä
palkitsee ja kannustaa.

Tärkeä osa harjoittelua
on myös verryttely ja venyt-
tely, joilla ehkäistään vam-
mojen syntyä ja opetetaan
lapsi alusta pitäen oikeisiin
rutiineihin, olipa lopullinen
laji sitten mikä tahansa.

Kannustan lapsia osallis-
tumaan myös pikku kisoihin,
koska niistä voi oppia monia
hyödyllisiä elämän taitoja:
voittamista, useimmiten kui-
tenkin häviämistä, toisen ih-
misen kunnioitusta ja omien
rajojen kokeilua pelisääntö-
jen puitteissa ym.

Yhä tärkeämmäksi itsel-
leni on noussut vuosien saa-
tossa motto: “Älä ylpeile sil-
lä, ettet ole koskaan kaatu-
nut, ylpeile sillä, että olet
joka kerta noussut ylös.”

Ehkä siinä on myös poh-
jimmiltaan suomalaisen si-
sun siemen, vaikka joku kii-
nalainen onkin sen näin vii-
saasti sanoiksi pukenut. Val-
mentaminen ja ohjaaminen
on tiedon jakamisen lisäksi
myös tsemppaamista – ei
pidä lannistua vastoin-
käymisten kohdalla, vaan
yrittää sinnikkäästi uudes-
taan. Ne, joilla sinniä löytyy
eniten, päätyvät ennen pit-
kää sinne ykköspallillekin.

On muistettava, että jo-
kaisen lapsen ja nuoren ke-
hittyminen on yksilöllinen
prosessi. Monet tämän päi-
vän huippuyleisurheilijat ei-
vät ole olleet ikäluokkansa
kärjessä junioreina, vaan
ovat nousseet sinne sinnik-
kään harjoittelun myötä hie-
man vanhempana.

Marjo Sjögren

on järjestetty kiitettävästi ki-
soja myös viime kesän aika-
na.

Lasten yleisurheilukoulu
tarjoaa monipuolista liikun-
taa lapsille, jotka ovat noin 5
– 12- vuotiaita. Yleisurheilu-
koulussa pyritään kehittä-
mään lapsen motorisia pe-
rustaitoja ikäluokkaan sovel-
tuvalla tavalla. Lapsen olisi
hyvä oppia juoksemaan,

hyppäämään ja heittämään.
Yleisurheilu on peruslii-

kuntaa eikä se ole edes kallis
harrastus. Varusteiksi harjoi-
tuksiin riittävät lenkkarit ja
sään mukainen, juostava pu-
keutuminen sekä juomaksi
vettä. Harjoitukset jatkuvat
läpi vuoden joulutaukoa lu-
kuun ottamatta. Kesällä tree-
nataan Haukiputaan keskus-
urheilukentällä torstaisin klo

17.30 – 18.30 ja talvisin ker-
ran viikossa Jatulin salissa.

Harjoituksissa pyritään
tutustumaan eri lajeihin ja
lajiryhmiin: juoksuihin, hyp-
pyihin ja heittoihin. Yleisur-
heilu kehittää juuri tämän
vuoksi eri ominaisuuksia ta-
sapuolisesti. Lasten yleisur-
heilukoulussa leikitään ja pe-
lataan, joten taidot ja ominai-
suudet kehittyvät myös lei-
kin varjolla.

Harjoitteleminen ei ole
tässä vaiheessa mitään tiuk-
kapipoista puurtamista,
vaan lapsi voi osallistua har-
joituksiin, mikäli se perheen
muuhun ohjelmaan sopii ja
kentälle voi tulla myös yh-
dessä koko perheen voimin
treenaamaan. Yleisurheilu
sopii myös minkä tahansa
lajin oheisharjoitteluun, kos-
ka ominaisuuksia (nopeutta,
kimmoisuutta, tasapainoa,
kestävyyttä, voimaa) pyri-
tään kehittämään tasaisesti.
Tuloksia voi mitata kellolla

vaihtuu joka harjoituskerral-
la ja pyrimme harjoituksilla
pääsemään sisälle lajin pe-
rustekniikkaan sekä harjoit-
teisiin, joita huiputkin käyt-
tävät ko. lajia treenatessaan.
Aikuisten yleisurheilukoulu-
ja on valtakunnallisesti vä-
hän tarjolla ohjaajapulasta
johtuen, mutta HauVelta sel-
lainen löytyy ja se vetää har-
rastajia myös kauempaa.

Aikuisten yleisurheilu-
koulu on toiminut Veikoissa
jo kahden vuoden ajan. Yleis-

urheilukoulun vetäjänä toi-
mii 7-ottelu taustaa omaava
Marjo Sjögren, joka myös itse
osallistuu edelleen lajin kil-
pailutoimintaan niin veteraa-
ni- kuin yleisessä sarjassa.
Ohjausapuna on toiminut
myös Mikko Remsu, joka
niin ikään monitaitoisena ur-
heilijana on suorittanut mm.
Virpiniemessä liikunnan oh-
jauksen perustutkinnon.

Vierailevina ohjaajina
ovat toimineet alansa huiput,
mm. aikaisemmin Veikoissa

voitteidensa ja toiveidensa
mukaan. Pääasia on, että
opetellaan eri lajien oikeaa
suoritustekniikkaa, jolloin
omat tuloksetkin yleensä
paranevat.

Tervetuloa mukaan
iloiseen joukkoomme har-
joittelemaan!

Marjo Sjögren

Aitaharjoituksia aikuisten yleisurheilukoulussa.

Muistoja Veteraanien
Lahden MM-kisoista. MM-
kisojen kuvat: Belgian
joukkue

Lahden MM-kisojen N40-
sarjan naiset 7-ottelun
jälkeen. Mukana kaksi
suomalaista, vas. Marjo
Sjögren ja kolmas vas.
Minna Pessa.
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Kuntonyrkkeily toiminta
aloitettiin Jatulin budosalis-
sa syksyllä 2009. Ohjaajina
toimivat Ismo Soronen ja
Markus Huhtala, apuohjaaji-
na toimivat Liisa Moilanen ja
Harri Kinnunen. Kuntonyrk-
keily harjoitukset koostuvat
alkujumpasta, pariharjoitte-
lusta, säkkitreenistä ja loppu-
venyttelystä, harjoituksen
kesto on n.55 min.

Lajin pariin voi tulla kes-
ken kaudenkin, koska aloit-
telijoille on aina tarvittaessa
apuohjaaja pitämässä al-
keistreenit ja siitä sitten on-
kin helppo hypätä koke-
neempien harjoituksiin mu-
kaan. Kuntonyrkkeily on to-

Aseman koulu liikuntasali
täyttyy innokkaista lentopal-
lon pelaajista kolmena iltana
viikossa, sinne on ehdittävä,
vaikka kuinka kotityöt odot-
taisivat tekijäänsä. Se on hen-
kireikä.

On päästävä pelaamaan
lentopalloa, vaihtamaan
kuulumisia kavereiden kans-
sa, ylläpitämään kuntoa, siel-
lä unohtuvat hetkeksi arjen
asiat, surut ja murheet. Salil-
la kannustetaan kanssapelaa-
jia hyviin ja välillä huikeisiin-
kin suorituksiin, siellä ei ka-
veria jätetä.

Kuntojaoston lentopalloi-
lijat ovat enimmäkseen vete-

raanilentopalloilijoita, aika-
naan sarjatasolla tai harraste-
lijaporukoissa pelanneita ai-
kuisia, jotka haluavat pitää
kuntoa yllä mukavassa poru-
kassa, jossa huumori lentää.
Harjoituksissa pelataan aina
tosissaan, mutta kuitenkin
hymy huulilla.

Muutaman kerran vuo-
dessa osallistutaan lähialuei-
den lentopalloturnauksiin,
myöskin itse järjestämme
kaksi kertaa vuodessa lento-
palloturnauksen.

Kesällä lentopalloilijat
siirtyvät pelaamaan beach-
wolleytä ja nauttimaan au-
ringonpaisteesta Jatulin hiek-

Vuokraamme lämpösäädeltyjä täysperävaunuja

Kuljetuksia vuodesta 1955

Puh.  0400 685 568 • www.eerosjogren.fi

Revontie 15 , 90830 Haukipudas
Palvelemme ma 09.00-18.00 ti-pe 09.00 -17.00 la sulj

puh. 08-5616600 , telefax  08-5472806
email: toimisto@matkamajakka.fi

Kauttamme hankit vaivattomasti mm:
koti- ja ulkomaan lentoliput, junaliput, laivaliput
Aurinkomatkat, Detur, Lomamatkat, Hispania,
OK-Matkat, Kristian Cruises, Olympia-matkatoimisto

JO 20 VUOTTA MATKATOIMISTOPALVELUJA HAUKIPUTAALLA !!!

Matkat lähelle tai kauas hoituu Majakan kautta !!

Meillä
palvelee

ihminen!!!

Ismo Soronen ja Markus Huhtala toimivat valmentajina

Säkkiharjoitukset kuuluvat olennaisena osana kunto-
nyrkkeilyyn

Kuntonyrkkeily on
tehokasta liikuntaa

dettu hyväksi lajiksi mm. nis-
ka/hartia seudun vaivoihin.

Ensimmäinen harjoitus-
kerta on ilmainen kokeilu-
kerta. 10xkortti maksaa 50e.

Harjoitusajat ovat maa-
nantaisin ja keskiviikkoisin
NAISET 17:00 - 18:00 ja MIE-
HET 18:00 - 19:00. Kesäaika-
na (9.6 - 18.8 keskiviikkoisin
naiset 16:45 - 17:45 miehet
17:45 - 18:45,heinäkuun Jatuli
kiinni) elokuun lopussa pa-
laamme taas normaaleihin
vuoroihin.

Jos olet kiinnostunut niin
soita Ismo Soronen p.045-
6771454 tai Markus
Huhtala p.040-7515 289 tai
tule paikanpäälle!

kakentälle.
Kuntojaostossa toimii

myös vireä nuoremman
polven salibandyjoukkue.
Innokkaat salibandyn pe-
laajat kokoontuvat pelaa-
maan kerran viikossa kir-
konkylän yläkoulun liikun-
tasalille.

Sisäpelikausi jatkuu
taas kesän hengähdystauon
jälkeen syksyllä. Salivuo-
roista saat tietoa HauVe:n
nettisivuilta.

Tervetuloa innokkaat
pelaajat pelaamaan kans-
samme!

Kuntojaostolla on vireää toimintaa

Timo Finnberg treenaa vatsalihaksia

haukiputaan liikennekoulu palkki.tif

547 5145
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Tuomo Kukkohovi on osal-
listunut erityisryhmille jär-
jestettyihin urheilukisoihin jo
vuodesta 1984 asti. Tuomol-
la on lievä kehitysvamma ja
hänen päälajeinaan ovat
yleisurheilu ja hiihto. Hiih-
dossa Tuomo on saavuttanut
vuonna 1996 Ruotsissa käy-
dyissä kisoissa MM-kultaa ja
– pronssia lukuisten SM-mi-
talien lisäksi.

1990-luvun loppupuolel-
la löytyi myös se rakkain saa-
vutus Ouluhallissa pidetyis-
sä yleisurheilukisoissa. Eri-
tyisesti kolmiottelusta (60/
100 m, pituus ja kuula) pitä-
vä Marika ja Tuomo kohta-
sivat yleisurheilun merkeis-
sä ja niin rakkaustarina sai al-
kunsa.

Urheilullinen aviopari
liikkuu tänä päivänä moni-
puolisesti, minkä töiltään
ehtivät. Kumpikin harrastaa
yleisurheilun ja hiihdon li-
säksi myös salibandyä ja jal-
kapalloa Tervareitten erityis-
joukkueessa. Marika on po-
rukan ainut nainen ja tiedos-
sa on turnaukset tänä kesä-
nä sekä Helsingissä että Kok-
kolassa ja yksi cup on jo pe-
lattuna.

Marika harrastaa lisäksi
pilatesta kerran ja uintia pari
kertaa viikossa. Molemmat
viihtyvät myös rullaluistimi-
en päällä.

Urheiluharrastuksen
kautta Marika ja Tuomo ker-
tovat saaneensa paitsi toisen-
sa, niin myös kuntoa, mielen-
virkeyttä ja kavereita. Vuo-
desta toiseen on kiva kiertää
kisoja ja tavata tuttuja siellä.
Menestymistavoitteita pari ei
itselleen aseta, vaan liikkuu
omaksi ilokseen ja kuntoa
ylläpitääkseen.

Menestystäkin on silti
vuosien varrella tullut. Tuo-

JÄTEHUOLTOA
HAUKIPUTAALLA

Matin
PELTIMYLLY Oy

PYYDÄ TARJOUS

p. (08) 344 707, 0400 382 025
Fax (08) 556 1866

MAIDON
SUORAMYYNTI

ma-pe 8-9 ja 18-19
sekä la-su 18-19

ilman
ennakkovarausta
sekä naudanlihaa

 ennakkovarauksina

Ristikankaantie 403
90840 Haukipudas

PPPPPuh. 0400 700 924uh. 0400 700 924uh. 0400 700 924uh. 0400 700 924uh. 0400 700 924
ariorava@dnainternet.net

Onni ja ilo
löytyy urheilusta

vuonna vastaavat kisat käy-
tiin Jyväskylässä ja niissä
Marikakin oli mukana hiih-
tämällä perinteisen 5 km ja
sprintin sitkeän polvivaivan

Revontie 5 Haukipudas
puh. (08) 547 2998

Palvelemme: ma-pe 9-17, la 10-14
www.kelloliikekylmaaho.fi

Korjaus- ja kaiverruspalvelut

Kelloliike Kylmäaho Ky

- nuorten parhaaksi

Nuorten
ehdoilla

VAMMAISURHEILU
Vammaisurheilujärjestöt yhdistyivät 17.9.2009 ja
VAU ry:n toiminta kännistyi 1.1.2010. Uuden
yhteisen järjestön perustivat Elinsiirtoväen
Liikuntaliitto ELLI ry, Näkövammaisten Keskusliit-
to ry (NKL), Suomen Invalidien Urheiluliitto ry
(SIU) sekä Suomen Kehitysvammaisten Liikunta
ja Urheilu ry (SKLU). Uusi yhteinen järjestö on
Suomen Vammaisurheilu ja – liikunta VAU ry, joka
toimii yhteensä yli 30 lajin monilajiliittona.

Lähde: www.vammaisurheilu.fi

Avoinna ma-pe 10.00-17.00  
Revontie 13, 90830 Haukipudas 
08-5400925
Verkkokauppa: www.sos-asu.com

ERÄASUT SUORAAN MAAHANTUOJALTA.
VAELLUS, METSÄSTYS JA VAPAA-AIKA.

Reisitaskuhousu 
Hermelin,
myös lasten ja
naisten koot

46€

Tekninen
T-PAITA

15€

T-paita
ADVANTAGE MAX-4 HD®
90%polyesteria/10%puuvillaa
Siirtää kosteutta iholta.

20€

Sääskisuojapuku  
EUROCAMO
Suojaa tehokkaasti 
sääskiltä ja
hirvikärpäsiltä.

25€

Irma Soronen,
irma.soronen@fi xuremppa.fi 
www.fi xuremppa.fi 

TYÖ ON KOTITALOUSVÄHENNYSKELPOISTA.
SAAT JOPA 60% VÄHENNYKSEN✃ ✃

Luotettavaa

KOTIPALVELUA

TYÖN HINNAKSI JÄÄ 10,40€/tunti

Marika ja Tuomo Tervareitten erityisjoukkueen jalkapallo-treenien jälkeen Maikku-
lan urheilupuistossa. Helsinki Cup-odottaa!

mo voitti vuonna 2009 Tam-
pereella käydyissä SM-hiih-
doissa perinteisen 5 km ja
vapaan 10 km sekä sijoittui
sprintissä toiseksi. Tänä

väistyttyä.
Marika ja Tuomo kan-

nustavat muitakin harrasta-
maan urheilua ja osallistu-
maan kisoihin. Samalla saa
matkustaa ja näkee tuttuja.
Osa tarvitsee avustajaa kisa-
matkoilla vammoista johtu-
en.

Oulussa asuvat Tuomo ja
Marika Kukkohovi edusta-
vat Haukiputaan Veikkoja
hiihto- ja yleisurheilukisois-
sa. Haukiputaan Veikot on-
nittelee menestyneitä urhei-
lijoitaan ja toivottaa mukavia
hetkiä urheilun parissa myös
jatkossa.

Teksti ja kuvat:
Marjo Sjögren

Tervetuloa
leikkimieliseen

lelukauppaan!
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Hiihtojaostolla

toiminallinen

kausi

Virpiniemen hyppyri-
mäen mäkitorniin on
saatu Veikkojen oma
lippu komeasti
liehumaan.

Hiihtokauden päättäjäisiä vietettiin Virpiniemessä
makkaroita paistellen ja nautiskellen Karin keittämää
maukasta nokipannukahvia.

Haukiputaan kunnanmestaruuskisat järjestettiin yhdessä Heiton kanssa Virpiniemessä 3.3.2010.
Hiihtäjiä oli mukana nelisenkymmentä.

Rantapohjan viestin
aikuisten osuudet hiihdet-
tiin Kiimingissä 24.3.
Veikkojen miehillä oli
aihetta hymyyn kun
palkintopokaalit olivat
kainalossa.

Nuorten Rantapohjaviesti hiihdettiin myös Kiimingissä ja Vepotalon maastoissa olikin
vilskettä kun 21 joukkuetta lähti yhtä aikaa ladulle. Veikoilta matkassa oli kolme neljän
hengen joukkuetta. Joukkueiden sijoitukset olivat 7, 12 ja 14.

Levin hiihtoleirillä jumpataan vieri vieressä Sakarin
ohjeiden mukaan ja lopuksi vielä venytellään

Maija ja Ritva valmistautumassa jokakeväiseen tienvar-
sien siivoustalkoisiin.

Tärkeissä toimitsijatehtävissä Lasse, Riikka ja Marjo

Seuranmestaruuskisois-
sa jokainen pääsi

palkinnoille
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Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä

TAVOITTEENAMME TERVE IHMINEN

Huippuosaaminen ja hoito sinunkin
turvanasi kaikissa elämäsi tilanteissa

PL 10, 90029 OYS
www.ppshp.fi
Puhelin 08 - 315 2011

HAUKIRAUTA
Revontie 47, Haukipudas, puh. (08) 5632 600

Avoinna: ma-pe 7-19, la 9-16, su 12-16
www.rautia.fi/haukipudas

Tervetuloa!

Haukipudas
Puh 040 700 3117, 0400 283 081

Maarakennus
Aimo ja Jonne Alakiuttu Oy

Vuosi 2009 oli yleisurheilu-
jaostolle menestyksekäs, sil-
lä lähinnä veteraaniurheili-
joista (+ 35-v.) koostuva jouk-
kue saalisti niin yleisen sar-
jan piirinmestaruuspisteitä
kuin veteraanisarjojen SM-
mitaleja ja sijoituksiakin.

Vuoden päätapahtuma-
na yleisurheilussa oli Lah-
dessa heinä-elokuun vaih-
teessa pidetyt Veteraanien
MM-kisat, jossa seurastam-
me oli neljä urheilijaa muka-
na. Seuran parhaan urheili-
jan tittelin pokkasi tänä
vuonna Marjo Sjögren, joka
sijoittui MM-kisoissa N40
sarjassa keihäässä viidennek-
si tuloksella 32,35 m ja 7-ot-
telussa sijalle 9. Muita vuo-
den 2009 saavutuksia olivat
Veteraanien SM-kisojen
pronssi 80 m:n aitajuoksus-
sa ja yleisestä sarjasta tuodut
pm-pisteet, joilla seura nou-
si luokittelupisteissä koko
valtakunnassa sijalle 262. ja
seuraluokittelussa noustiin 2.
luokkaan pitkästä aikaa.

Vuoden Yleisurheilija-
palkinto ojennettiin Veli-
Matti Kullalle, joka osallistui
myös Lahden MM-kisojen

Maratonille saavuttaen sar-
jassa M40 tuloksen 3,02,52 ja
sijoituksen 18. kaikkiaan 83:n
loppuun saakka juosseen
kansainvälisen kilpakump-
panin joukossa.

MM-kisoissa olivat mu-
kana myös Olli Juntunen
M50 sarjan 8 km:n maasto-
juoksussa sijoittuen 40. sijal-
le sekä M70 sarjassa kuulas-
sa ja keihäässä kilpaillut Tau-
no Niskanen, joka sijoittui

Vuoden 2009 ansioista
palkittiin seuraavat henkilöat:

Seuran Paras Urheilija: Marjo Sjögren
Vuoden Hiihtäjä: Maria Hiivala
Vuoden Mäkihyppääjä: Jaakko Hautamäki
Vuoden Yleisurheilija: Veli-Matti Kulla
Vuoden Pussittaja: Mikael Manninen
Vuoden Lentopalloilija: Juha Puuperä
Vuoden Jaosto: Yleisurheilu
Vuoden Valmentaja: Aki Manninen
Vuoden Veikkolainen: Tapani Kylmäaho
Vuoden Nuori Veikkolainen: Jussi Ukkola
Seuran standardi: Ritva Jussila

Haukiputaan Veikot ry:n syyskokous
pidettiin Hotelli-Ravintola Samantassa
joulukuussa 2009. Kokouksen jälkeen
jatkettiin iltaa seuran pikkujoulujen
merkeissä, jossa oli tarjolla makoisaa
joulupuuroa ja torttukahvit. Vierailipa
paikalla itse joulupukki pikku-
lahjoineen. Seuran uusi tuulipukukin
esiteltiin tilaisuudessa laulujen ja
puheiden ohella.
Seuran perinteiset muistamiset olivat
myös illan ohjelmassa palkintojen jaon
myötä. Vuosi oli seuralle
menestyksekäs monella rintamalla ja
kansainvälisiin arvokisoihinkin otettiin
tuntumaa

molemmissa lajeissa sijalle
17. Vuoden 2009 yleisurhei-
lumenestystä täydensi hiih-
täjänäkin kunnostautunut
Sari Virtanen upealla juok-
sullaan N40 sarjan 400 met-
rin aitajuoksussa Jyväskylän
SM-kisoissa, jossa tuloksena
oli pronssia heti ensi yrittä-
mällä tällä matkalla.

Vuoden hiihtäjäksi valit-
tu Maria Hiivala on nuori lu-
paava hiihtäjä, joka kolkutte-

lee nuorten aluevalmennus-
ryhmään hiihdossa ja myös
yleisurheilu kuuluu ohjel-
maan kesäisin. Maria juoksi
myös 2010 Oulun ympäri-
juoksun Naisten supersarja-
joukkueessamme.

Jaakko Hautamäki jatkaa
menestyneiden mäkihyp-
pääjä-Hautamäkien sarjaa ja
tunnollisena harjoittelijana
voimme odottaa myös
Jaakolta menestystä tulevina
vuosina. Nuoresta iästään
huolimatta Jaakko on saanut
jo kutsun Joonas Parpalan
kanssa nuorten maajoukku-
eeseen. Poikien asenne urhei-
lemiseen on ihailtavan kurin-
alaista ja käyttäytyminen
moitteetonta.

Vuoden pussittajaksi ko-
ripallojaosto nimesi Mikael
Mannisen, joka pelaa D-poi-
kien joukkueessa ja uuttera-
na harjoittelijana kehitti tai-
tojaan vuoden aikana roi-

masti. D-pojat menestyivät
myös pronssimitalin arvoi-
sesti omassa sarjassaan.

Koripalloa edustaa Vuo-
den Valmentajaksi nimetty
Aki Manninen, joka on teh-
nyt hartiavoimin työtä koko
koripallojaoston eteenpäin
viemiseksi ja joukkueita löy-
tyykin nyt koripallossa mik-
rosarjoista aikuisiin saakka.
Aki on toiminut koripalloja-
oston puheenjohtajuuden li-
säksi myös seuran varapu-
heenjohtajana ja työkiireis-
tään huolimatta hän on ehti-
nyt myös seuran tapahtu-
miin ja talkoisiinkin avuksi.

Vuoden lentopalloilijan
tittelin saanut kuntourheilu-
jaoston aktiivijäsen Juha
Puuperä on myös palkinton-
sa ansainnut. Hän on pitkän
linjan Veikkolainen ja tarttu-
massa hanakasti monenlai-
siin talkootehtäviin. Juha on
kuntourheilujaoston kanta-

via voimia.
Vuoden Veikkolaiseksi

valittiin jo pitkään Veikkojen
hyväksi työskennellyt Tapa-
ni Kylmäaho. Tapanin ja ai-
sapari Erkki Ylösen uurastus
kisajärjestelyissä ja reittien
merkitsemisessä on ollut tär-
keää koko Virpiniemen kil-
pailutoiminnalle. Tapani on
toiminut luotettavana ajanot-
tajana kisaorganisaatiossam-
me vuosien ajan.

Vuoden Nuoreksi Veik-
kolaiseksi valittiin koripal-
loilija Jussi Ukkola, jonka
auttavainen ja toisiakin in-
nostava asenne ei ole jättänyt
ketään kylmäksi. Jussi peli-
kavereineen on auttanut eri
jaostoja tapahtumajärjeste-
lyissä, mikä on kiitollisuu-
della otettu vastaan.

Seuran standardi luovu-
tettiin Ritva Jussilalle, joka
toimi Haukiputaan Veikko-
jen puheenjohtajana seitse-
män vuoden ajan ja on jatka-
nut sen jälkeen johtokunnan
jäsenenä ja jaostoissa toimin-
taansa. Hiljaisen tiedon siir-
tyminen jälkipolville on ollut
luontevaa ja Ritvan innostu-
nut asenne seuratyöhön esi-
merkillistä.

Ketkä ovatkaan vuoden
2010 tähdet? Se ratkeaa jäl-
leen loppuvuodesta!

Kuva palkintojenjaosta 13.12.2009. Vasemmalta: Mikael
Manninen, Aki Manninen, Marjo Sjögren, Ritva Jussila,
Tapani Kylmäaho, Joonas Parpala, yu-jaoston palkinnon
vastaanottanut Tarja Remsu, Juha Puuperä, Maria
Hiivala, Jussi Ukkola ja Veli-Matti Kulla.

Vuoden 2009 palkitut urheilijatVuoden 2009 palkitut urheilijat
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Best Western Hotel Samantta
Välitie 1, 90830 Haukipudas
Tel. +358 (0)8 5627 110
Fax +358 (0) 8 5627 110
myynti@samantta.fi
www.samantta.fi

Toivotamme teidät
tervetulleiksi!

Ota lomaa ruoanlaitosta ja tuo koko porukka syömään.
Lounas noutopöydästä 8,50
arkisin klo 10.30-14.30
Seniorialennus 1€

Hymyilevän aurinkoista kesää!

39,50

Hymyn huulille tuovat
kesävieraat.
Kahdelle kesävieraalle
majoitus

alk. 39,50/hlö/vrk

SALLA: As Oy Sallan Tunturitiellä osoitteessa Seitakuja B5. 49 + 9 m2,
sähkölämmitys, vaatteiden kuivauskaappi, sauna, suihku/WC, TV ja ma-
kuutilat 11 henkilölle. Huoneisto sijaitsee hyvien harrastusmahdollisuuk-
sien lähellä. Hissille matkaa noin 700 metriä, valaistulle lämpöladulle 300
metriä, retkeilylatu ja moottorikelkkareitti noin 100 metriä. Laskettelu-
keskuksessa on ravintola ja hotelli Revontuli. Sallatunturin alueella kulkee
noin 100 kilomeriä merkittjä patikointireittejä. Hyvin merkitty UKK-retkei-
lyreitti kulkee Sallan alueella, lisäksi Oulangan kansallispuiston halki kul-
kee 80 km:n mittainen Karhunkierros.

Sesonkiaikaa on joulu – uusivuosi,
sekä keväällä maaliskuun alusta huhtikuun loppuun.

Seuran omistuksessa on kaksi lomahuoneistoa,
joita vuokrataan seuran jäsenille edulliseen hintaan.

Varaukset hoitaa Marja-Leena Teräs
puh (08) 5472 561, 0400 208 000

VUOKATTI: Asunto Oy Sotkamon Golfpuiston huoneisto osoitteessa Suo-
järventie 8 A3. Katinkultaan matkaa n. 800 m, ladulle n. 100 m. 33,5 m2

(parvi), sähkölämmitys, vaatteiden kuivatuskaappi, sauna, suihku + WC,
TV, makuutilat 4+2.
Huoneiston lähellä Vuokatin Urheiluopisto lukuisine harrastusmahdollisuuk-
sineen Vuokatin rinteiden juurella. Oulusta Vuokattiiin on 190 km.

Huoneisto Viikko Päivä
Sesonki Muu aika Sesonki Muu aika

Salla 270 euroa 100 euroa 60 euroa 30 euroa
Vuokatti 270 euroa 100 euroa 60 euroa 30 euroa

Ajanviettomahdollisuuksiin voi tutustua:
www.vuokatti.fi, www.holidayclubhotels.fi, www.vuokattisport.fi, www.salla.fi

VUOKRATTAVANAVUOKRATTAVANA

SallaSalla

VuokattiVuokatti

SOIMET KY
Veistotie 2, 90840 Asemakylä

Ohutlevy- ja huonekaluputkityöt

hitsaukset, särmäykset, lävistystyöt yms.

Meiltä myös kelkkanostimet

0400 290 778/Kauko
040 760 8572/Marko

TMI VILMATI
Puh. 040 547 7296

Yli 20 v. yrittämistä Haukiputaalla

POHJATUTKIMUKSET,

MAA- JA KIVIAINESTUTKIMUKSET

JÄTEVESIEN KÄSITTELYSUUNNITELMAT

Keskuskuja 3, 90830 Haukipudas

puh. (08) 5402 473, 0400 803 596
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Judo

Kausi 2009-2010 oli HauVen
mäkipojille varsin opettavai-
nen. Kulunut vuosi oli en-
simmäinen, kun myös nuo-
rimpien hyppääjien osalta
(12-vuotiaat) mentiin vuosi-
suunnitelman mukaisesti.
Vuosi jaettiin kuuden viikon
mittaisiin teemoitettuihin
jaksoihin, joiden aikana pai-
nopistealueen harjoittelua oli
50 % kaikesta harjoittelusta ja
muita ominaisuuksia vain yl-
läpidettiin.

Valmennuksellisesta nä-
kökulmasta katsottuna har-
joittelua määrävät: 1) herk-
kyyskausi, 2) vuosisuunni-
telma, 3) jaksosuunnitelma,
4) harjoitusohjelma ja 5) yk-
sittäinen harjoitus. Pyrimme
kaikessa toiminnassamme
kokonaisvaltaiseen urheile-
miseen, johon kuuluu paljon
muutakin, kuin yksittäinen
mäkiharjoitus. Se koostuu
kodin, koulun ja urheilemi-
sen tasapainosta sekä levon,
rasituksen ja terveellisen ra-
vinnon järkevästä yhdistämi-
sestä.

Harjoittelun näkökul-
masta haluan korostaa
psyykkisen harjoittelun mer-
kitystä lajissamme. Suoma-
laisessa urheilussa ei vielä
tänäkään päivänä ymmärre-
tä psyykeen harjoittamista
luonnollisena osana koko-

naisvaltaisessa valmentautu-
misessa.

Monilla urheilijoilla ja
valmentajilla on kuvitelma,
että henkinen valmennus on
urheilun ydintoiminnan ul-
kopuolinen tekijä, vaikka to-
dellisuudessa se on kaiken
keskiössä. Mieltä voi todella-
kin hallita! HauVen mäkipoi-
kien kanssa teemme erityi-
sesti erilaisia keskittymisky-
ky- ja mielikuvitusharjoituk-
sia, mutta myös pyrimme sii-

hen, että harjoituksissa pää-
koppa tekee varsinaisen suo-
rituksen ulkopuolellakin oi-
keanlaista työtä: ajatuksena
tuntea oma käyttäytyminen.

Kotimäessämme Virpi-
niemessä hypätessä harjoi-
tuksiin kuluu veryttelyineen
kerrallaan aikaa noin kaksi
tuntia. Siinä ajassa hyppääm-
me yleensä kahdeksan hyp-
pyä. Yksi suoritus kestää fyy-
sisesti noin 15 sekuntia, joten
koko illan aikana alle 2 %

ajankäytöstä on fyysistä mä-
kihyppytekniikan paranta-
miseen ohjaavaa toimintaa.

Heitämmekö oman aja-
tuksemme leijailemaan va-
paasti vietäväksi tuon 98 %
ajasta? Emme. Se on aikaa,
jolloin aivot laitetaan töihin,
jotta yksittäisestä harjoituk-
sesta tulee kokonaisuus ja
aina edellinen hyppy palve-
lee seuraavaakin suoritusta.

Aivan vastaavasti harjoi-
tuksista tulee jatkumo, jossa

työnteko jatkuu siitä, mihin
edellisissä harjoituksissa jää-
tiin. Ja kun tätä tehdään riit-
tävän kauan, vuosista tulee
toistensa jatkeita, joka mah-
dollistaa aikanaan oman
maksimituloksen saavutta-
misen.

Ajattelulla voimme vai-
kuttaa omiin tunnetiloihim-
me, jotka taas ohjaavat mei-
dän käyttäytymistämme.
Harjoituksissamme urheilija-
valmentaja -suhde on hyvin
avoin ja keskusteleva. Kes-
kustelemme jokaisen suori-
tuksen jälkeen. Hyppääjä
kertoo omia fyysisiä ja
psyykkisiä tuntemuksiaan
suorituksestaan, valmenta-
jan kysellessä.

Valmennus on silloin eri-
tyisen onnistunutta, kun ur-
heilija oppii itse analysoi-
maan oman suorituksensa ja
löytämään lääkkeet aina koh-
ti seuraavaa suoritusta. Mat-
kalla kohti seuraavaa suori-
tusta valmentaja antaa vielä
pienen ajatuksellisen tehtä-
vän urheilijalle, jota hänen
täytyy työstää omassa mie-
lessään.

Minun valmennusfiloso-
fiassani valmentajan tärkein
tehtävä on opettaa urheilija
hallitsemaan omaa mieltän-
sä. Näin kehittyy ajatteleva
urheilija, joka osaa keskittyä

Mäkihypyssä korostuu
psyykkisen harjoittelun merkitys

oikeissa paikoissa oikeisiin
asioihin.

Pitkästä aikaa seuras-
samme on tilanne, jolloin
kasvattimme lähtee valmen-
nuskeskukseen jatko-oppiin.
Yläasteen päättävä Olli Sal-
mela tuli mäkikouluumme
viisi vuotta sitten ja muuttaa
nyt Rovaniemelle erinomai-
siin olosuhteisiin, jossa kou-
lun ja huipulle tähtäävän har-
joittelun yhdistäminen on
mahdollista.

Kolme vuotta nuorem-
mat Jaakko Hautamäki ja
Joonas Parpala ovat saaneet
nyt kutsun nuorten maajouk-
kueeseen. Pojat ovat nuores-
ta iästään huolimatta leis-
kauttaneet Rukan suurmäes-
täkin. Jaakon ennätys viime
maaliskuulta on peräti 145
metriä ja Joonaksellakin 110
metriä. Paljon on vielä mo-
lemmilla töitä tehtävänään,
mutta hyvällä tiellä ovat.

Tuomas Virtanen

Judo on maailman levin-
nein ja harrastajamääriltään
suurin kamppailulaji. Kan-
sainväliseen judoliittoon (IJF)
kuuluu 199 jäsenmaata. Judo
on olympialajien joukossa
viidenneksi suurin laji kan-
sainvälisen liiton jäsenmai-
den lukumäärällä mitattuna.
Euroopassa lajia harrastaa yli

kaksi miljoonaa ihmistä. Suo-
messa seuroja on 118 ja har-
rastajia niissä yhteensä n.
12.500.

Judo syntyi 1880-luvulla,
kun lajin kehittäjä Jigoro
Kano muokkasi vanhoista
japanilaista taistelutaidoista
liikuntamuodon, jossa vas-
tustajaa vahingoittamatta

Joonas Parpala

Judo

voitiin kilpailla. Judo esitel-
tiin ensimmäisen kerran
Suomessa jo vuonna 1890,
jolloin lajin kehittäjä vieraili
Helsingissä. Varsinainen
judotoiminta alkoi Suo-
messa 1954. Suomen Judo-
liitto ry perustettiin vuon-
na 1958. Olympialajiksi
judo valittiin 1964.

Judo kehittää tasapuoli-
sesti kestävyyttä, voimaa,
nopeutta, notkeutta sekä ta-
sapainoa ja ketteryyttä. Ju-
don yhtenä tavoitteena on,
että mieli saisi hallitakseen
mahdollisimman hyväkun-
toisen kehon. Judossa on lu-
kematon määrä erilaisia tek-
niikoita. Jokainen löytää var-

masti itselleen parhaiten so-
pivan “judotyylin”. Sillä ei
ole väliä oletko pitkä, lyhyt,
lihava tai laiha. Judo sopii
kaikille kuntourheilun-
muodoksi ikään, kokoon ja
sukupuoleen katsomatta.

Hauve-kanin harjoituk-
set pidetään Vesi – Jatulin
harrastetiloissa    ti 18.30 –

20.00, to 18.30 – 20.00 ja su
15.00 – 16.30.

Jari Metso 2. Dan
valmentaja
Hauve-kan

Hauve-kanin harjoituksissa on vauhtia ja tatami paukkuu.

Maailman
levinnein ja
harrastajamääriltään
suurin kamppailulaji
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Oulun OKT Oy, Hautakorventie 1, 90620 Oulu
Puh. 010 3104 700  Fax 010 3104 701

Oulun OKT OY on aidosti
oululainen rakennusliike,
joka on toiminut vuodesta 1987
lähtien Oulussa sekä
ympäristökunnissa.

Liiketoimintamme kattaa
uudis- ja korjausrakentamisen.

Asiakkaitamme ovat kunnat,
julkishallinto, asunto-osakeyhtiöt
ja yksityiset.

Tue seuratyötä ja
liity jäseneksemme!

RAKENTAVAA TYÖTÄ KOTIKUNNAN HYVÄKSI!

Rakennusliike Allan Kärkkäinen
Vanhalantie 90830 Haukipudas,
puh. (08) 5400 606, 0400 285 099

Elämäntyönäni on kotikuntani rakentaminen ja remontointi
(ensimmäiset urakat v. 1969). Rakennan näitä töitä edelleen nuoruuden innolla ja
kohtuullisin kustannuksin. Pikkuhommatkin kelpaa - SOITELLAAN!

Haukiputaan Veikot ry

UUDET JÄSENET: Jäseneksi voi liittyä ottamalla yhteyttä Marja-Leena Teräkseen ja
maksamalla jäsenmaksun seuran tilille 574061-1453 tai merkitsemällä tarpeelliset tie-
dot suoraan pankkisiirron viestikenttään. Tarpeellisia tietoja ovat: Nimi/perheen jäsen-
ten nimet, syntymäajat pv.kk.vv sekä osoite.

(Marja-Leenan yhteystiedot: p. 0400 208 000, sähköposti:
marleena100@gmail.com)

VANHAT JÄSENET: Vanhoille jäsenille postitetaan vuosimaksulaskut ja jäsenkortit lä-
hiaikoina. Mikäli olet muuttanut, ilmoita uusi osoitteesi Marja-Leenalle.

JÄSENMAKSUT/vuosi: Perhejäsenmaksu  20,00 euroa /perhe; aikuinen 10,00 eu-
roa, alle 16-v. 5,00 euroa; kannatusjäsenmaksu 10,00 euroa.

HUOMIO! Olemme tarkistaneet jäsentietorekisteriä. Jos et ole maksanut vuoden
2009 tai sitä aiempia jäsenmaksuja, tietosi on poistettu jäsenrekisteristä.
Jäsenmaksusi voit huolehtia ajan tasalle yllä olevilla tiedoilla.

Kaikille huomioksi, jos ette saa kesäkuun loppuun 2010 mennessä
jäsenmaksulaskua, ottakaa yhteyttä jäsenrekisterinpitäjään.

Muistakaa ilmoittaa myös mahdolliset osoitteenmuutokset jäsenrekisterinpitäjälle,
koska tästäkin syystä jäsenlaskuja on palautunut meille takaisin!

Ilmoittakaa kaikki perheenjäsentenne tiedot jäsenrekisterinpitäjälle!
Seuran jäsenenä pääset nauttimaan seuran neuvottelemista monista jäseneduista,

sekä vuokraamaan seuran lomahuoneistoja Sallassa ja Vuokatissa.

Kunniakierros tapahtuma järjestetään
Haukiputaan keskusurheilukentällä

su 20.6.2010 klo 16.30 alkaen
Muotinäytös klo 16.30, Zumba klo 17.20

Kunniakierros juoksu klo 18-19

Tervetuloa nauttimaan kesäisestä urheilutapahtumasta!
Muotinäytöksen järjestää mm. Maijan Putik. Zumban rytmeihin vie Liikuntakeskus Core.


