
Kestilän oma urheiluseura,
Kisa-Veikot perustettiin vuonna
1936. Päätös oli tehty jo edellise-
nä vuonna, mutta seura merkit-
tiin rekisteriin syksyllä 1936 ja
sitä pidetään virallisena seuran
perustamisvuotena. Nyt siis ele-
tään ja vietetään seuran 70-vuo-
tisjuhlavuotta.

Historiansa aikana seuran
toiminta on vaihdellut. Aaltolii-
kettä ilmenee aina tällaisessa
vapaaehtoisessa järjestötoimin-
nassa. Väliin on ollut aktiivi-
sempia aikoja, väliin vähän hil-
jaisempaa. Seurassa harraste-
tut lajit ovat vaihdelleet vuosi-
en saatossa ajan hengen ja en-
nen kaikkea vetäjätilanteen
mukaan. Kun paikkakunnalle
on muuttanut jonkun lajin inno-
kas harrastaja tai kun joku kes-
tinen on innostunut jostakin la-
jista ja aloittanut harjoitustoi-
minnan, on kyseinen laji saanut
vauhtia toimintaansa. Useim-
mat ovat sitten hiipuneet aiko-
jen kuluessa. Kolme lajia on kui-
tenkin ollut aina mukana seu-
ran toiminnassa ja ovat nytkin;
hiihto, pesäpallo ja yleisurheilu.

Hyvät lukijat
Hiljaiseloa on näissäkin lajeis-
sa ollut, kuten tällä hetkellä pe-
säpallossa, mutta lajijaostot on
tietojeni mukaan ollut aina
näissä lajeissa. Toisaalla tässä
lehdessä on ansiokas Seppo
Mannermaan 20 vuotta sitten
kirjoittama seuran historiikki
silloiseen 50-vuotisjuhlanume-
roon. Jatkoa historiikkiin ei tä-
hän lehteen saatu kirjoitetuksi.
Syy ilman selittelyjä on puheen-
johtajan aikaansaamattomuus.
Aivan kaikkea ei ehdi, eivätkä
kyvytkään riitä tekemään.

Seuran toiminta on aina pe-
rustunut vapaaehtoisuuteen,
kuten suomalainen urheilu
yleensäkin. Lukemattomat ovat
ne työtunnit, joita suuri joukko
ihmisiä on vuosien aikana seu-
ratoiminnan eteen Kestilässä
tehnyt. En lähde tässä nimeä-
mään ketään henkilöä erikseen,
enkä luettelemaan nimiä, sillä
luettelosta tulisi niin pitkä, että
se veisi valtaosan tämän lehden
palstatilasta ja kuitenkin monet

nimet jäisivät pois.
Yksi merkittävimpiä vapaa-

ehtoisväen työnnäytteitä on pe-
rinteiset Laskiaishiihdot. 115
kertaa seuran talkooväki on ko-
koontunut arkipäivänä järjestä-
mään maankuulut, Suomen toi-
seksi vanhimmat katkeamatto-
mana sarjana järjestetyt hiihdot.
Eikä pelkästään itse kilpailua,
vaan tehnyt jo ennakkoon suu-
ren työmäärän kisojen eteen ja
onnistumiseksi.

Aika ajoin on esitetty kilpai-
lun siirtämistä laskiaissunnun-
taille suuremman osanottaja-
määrän toivossa. Onhan toki
arkipäivällä omat ongelmat itse
kullekin, mutta siirto ei kuiten-
kaan takaisi osanottajamäärän
lisäämistä, koska sunnuntaisin
on paljon muitakin kilpailuja.
Ja toiseksi, ainakaan minulla ei
riitä kantti yli satavuotisen pe-
rinteen muuttamiseen. Hiihdot
siis jatkukoot Laskiaistiistaina,
kauan eläköön Laskiaishiihto-
perinne.

Seuratoiminnan ja urheilemi-
sen edellytykset sekä olosuhteet
ovat Kestilässä kuntakoko huo-
mioon ottaen todella kohtuulli-
set, osin tosi hyvät. Esimerkiksi
hiihtomaja maastoineen on aina
vierailijoiden ihailun ja kateu-
denkin kohteena, sekä talvella
että kesällä. Urheilukenttä on
täysin käyttökelpoinen, murska-
kentäksi piirin parhaita. Huono
puoli siinä on kentän käyttö nuo-
rison illanvietto- ja kaljoittelu-
paikkana, sekä kentällä tapahtu-
va ilkivalta. Kentän siivo viikon-
vaihteen jälkeen on masentavaa.

Ajatuksia kestopäällysteestä
aina esitetään, mutta kohtuu-
den nimissä ei sellaista voi näin
pienelle paikkakunnalle ajatel-
lakaan, ainakaan tässä vaihees-
sa. Kenttävarustuksessa on
aina kohentamisen varaa ja sitä
onkin mahdollisuuksien mu-
kaan kohennettu. Kentän hoito
ei valitettavasti ole enää sitä
mitä se oli Väinö Tiikkaojan ja
Heikki Kangaskestin aikaan.
Kaikki on nykyään taloudelli-
sesti toisin kuin vanhoina hyvi-
nä aikoina. Mitähän tulevaisuus
kuntaliitoksineen tuokaan tul-
lessaan tässäkin suhteessa. Pel-
käänpä, ettei tilanne ainakaan
parane.

Jumppasaleja Kestilässä har-
joituspaikaksi on kaksi, kun-
nantoimiston ja koulun salit.
Pieni ongelma on salien koko.
Esimerkiksi juoksuharjoittelu ei
ole oikein tehokasta näin pienis-
sä tiloissa. Juoksemista voi kyl-
lä pienessä mittasuhteessa har-
joittaa koulun käytävällä, mut-
ta kivilattia kovana ja liukkaa-
na alustana ei ole paras mahdol-

linen.
Yhteistoiminta kunnan kans-

sa on kiitettävää. Vaikka työn-
jako periaatteessa on selkeä;
kunta luo puitteet, olosuhteet ja
mahdollistaa urheilutoiminnan
paikkakunnalla ja seura toteut-
taa urheilutoiminnan, ei silti
aina voi erottaa kumman vas-
tuualueella ollaan. Eikä se niin
tarpeen olekaan. Molemmathan
toimivat kuntalaisten ja nimen-
omaan sen nuorison parhaaksi.
Yhteistoiminta pelaa hyvin.

Kädessäsi on lehti, joka ei il-
mestymistiheydellä ketään häi-
ritse. Edellinen ilmestyi kaksi-
kymmentä vuotta sitten ja sitä
edellinen kymmenen vuotta ai-
kaisemmin. Kun seurassa ei ole
ollut aktiivisia lehdentekijöitä,
on käytännöksi jäänyt tällaisten
juhlavuoden julkaisujen tekemi-
nen ja sekin jäänyt joskus teke-
mättä. Odotellaan seuraavaa
taas kymmenen vuotta vai löy-
tyisikö vuosittain ilmestyvälle
lehdelle tekijöitä!

Toivotan onnea meille kaikil-
le seuran seitsemästä vuosikym-
menestä.

Erkki Helander

Ps. Joissakin tämän lehden
jutuissa on allekirjoittaneesta
kirjoitettu kovin mairittelevaan,
sanoisin yliampuvaan sävyyn.

Kun kirjoittajat eivät ole teks-
tiään muuttaneet, olen lehden
tekijänä joutunut vähän kiusal-
liseen tilanteeseen; kirjoittajaa
ja sanan vapautta pitää kunni-
oittaa, eikä omakätiseen sensu-
rointiinkaan voi mennä. Todetta-
koon siis, että aika kultaa muis-
tot, joskus lyhyessäkin ajassa.

Kiitos joka tapauksessa koh-
teliaisuudesta.

1936–2006

Kisa-Veikkojen nykypäivää. Onnikkalasti nuoria urheilijoita kilpailureissulla, piirin Sisulisäviestit Pudasjär-
vellä 2005.
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Edelleotettu teksti on histo-
riikkini loppu 10 vuotta sitten.
Miten toiveessa on onnistuttu,
sen päätelkööt itsekukin, mut-
ta yritetty ainakin on.

Hyvät kuulijani!
Kun ajattelemme 50-vuo-

tiasta urheiluseuraa, ei ikä mi-
kään harvinaisuus ole, mutta
se, että kysymyksessä on Kes-
tilän oma ja edelleenkin ainoa
urheiluseura, meidän seuram-
me, Kisa-Veikot, kas siinäpä
juhlan aihetta kerrakseen.

Kestilän Kisa-Veikkojen syn-
tysanat kuultiin jo vuoden 1935
syksyllä tässä samassa paikas-
sa, jolloin nykyiseen Kisapirt-
tiin kokoontui joukko ennakko-
luulottomia urheiluihmisiä.
Seuran rekisteröinti tapahtui
vasta vuoden 1936 puolella ja
sitä vuotta pidetään Kisa-Veik-
kojen syntymävuotena.

Tämän historiikkilyhennyk-
seni olen katsonut riittävän
kymmenminuuttisena. Aluksi
tutkailen syitä seuran syntyyn,
sen jälkeen pyrin valottamaan
seuran harjoittamia urheilu-
muotoja ja tekoja.

1930-luku oli monessa suh-
teessa huomattavaa kehityksen
kautta, niin hyvässä kuin myös
sodassa. Urheiluinnostus syntyi
täällä Kestilässäkin onnistunei-
den olympiakilpailujen kannus-
tamana. Kesien 1933 ja -34 ai-
kana oli lähinnä suojeluskunta-
laisten ja lottien talkoilla aloi-
teltu urheilukentän raivaus ja
tasoitus. Seuran perustamisen
myötä puuhaan osallistui jat-
kossa niitäkin, jotka vakau-
muksensa vuoksi alkurakenta-
miseen eivät tulleet. Seuran pe-
rustamiseen vaikuttikin se, et-
teivät kaikki tahtoneet kilpail-
la Suojeluskunnan ja Lottien
ehdoilla ja riveissä. Vaikka Kes-
tilän Nuorisoseuran Urheilijat-
kin toimivat, oli se vain tekoni-
mi osanotto-oikeuden saamisek-
si suurempiin kisoihin. Tuo seu-
ra oli parhaimmillaan juuri
1931–34, sen todistavat ravin-
tolan seinillä olevat kunniakir-
jat.

Kun Kisa-Veikkojen syntysa-
nat oli sanottu, alkoi tositoimin-
ta. Yhteistuumin tehty kenttä
oli vihitty elokuussa 1935 kak-
sipäiväisin kilpailuin, siis 51
vuotta sitten. Kentän ennätyk-
siä tehtiin harva se päivä, par-
haina kaksikin. Innostus oli val-
tava ja henki jo silloin hyvä.
Uskallan sanoa, että seuran pe-
rustamiseen vaikuttaneet epä-
poliittiset tekijät ovatkin olleet
koko toiminnan ajan seuran
johdon tarkoituksena. Tulokset
osoittavat onnistumisen. Talvi-
sin tehnyt kilpailumatkat laa-
jalle alueelle maatamme ja on-
nistuneet sellaiset innostivat
seuran perustamiseen. Nimek-
si ei tullut Lyly eikä Sisu, vaan
paras mahdollinen, Kisa-Veikot.
Niinpä hiihto saikin vankan ja-

lansaijan seuran toiminnassa.
Kestilän kaikkien aikojen paras
hiihtäjä on ollut Mikko Kinnu-
nen, jonka huippukausi sattui
hieman ennen seuran perusta-
mista, joten hänen oli, saadak-
seen edustusoikeuden SM-kisoi-
hin, valittava seurakseen Oulun
Hiihtoseura. Voimme siis puoli-
leikillä sanoa, että Kisa-Veikot
on ollut kasvattajaseura jo en-
nen syntymäänsä. Se on vaali-
nut hyvin jo 95 vuotta kestänyt-
tä laskiaishiihtoperinnettä. Nuo
hiihdot ovat saaneet maakun-
nan hiihtokansan uskomaan
Kestilän ihmisten yhteishen-
keen, josta tuorein esimerkki oli
viime talven maakuntaviestin
järjestäminen, jossa tietokone
oli ensi kerran tulospalvelun
apuna.

Hiihtoon liitettiin vuosikym-
menen alusta ampumahiihto,
jonka tuloksista mainitsen vain
valtavan mitalisateen: SM-
pronssi, neljä Pohjois-Suomen
mestaruutta, neljä hopeaa ja
yksi pronssi. Piirinmestaruuski-
soista on Kestilään tuotu yh-
teensä 45 mitalia, joista 15 kul-
taista. Mukana ovat sekä ampu-
mahiihto että -juoksu.

Hyvät ihmiset!
Olen tahallani jättänyt nimiä

vähiin, koska tarkoituksena on
jälleen ensi jouluksi tehdä leh-
ti, joka kertoo enemmän seuras-
ta. Eri vuosikymmenet voimme
alaotsikoida vaikkapa näin:
1930-luku: syntyminen ja liik-
kumaan opettelu. 1940-luku so-
dan jälkeinen jälleenrakennus-
kausi ja uuden uskon luominen
ihmisyyteen. 1950-luku oli kaik-
kien toivojen lunastumisen ai-
kaa. 1960-luku meni talouden
kohentamiseen. 1970-luku oli
nuorten tulemisen juhlaa ja nyt,
1980-luvulla, uudet lajit tekevät
tuloaan.

On minulle ainakin mahdo-
tonta sivuuttaa 1950-lukujen
nimiä mainitsematta. 1950–51
voitaisiin tiivistää sanomalla,
että silloin Kisa-Veikot oli piirin
kolmanneksi paras yleisseura
Oulun Pyrinnön ja Raahen Ve-
san jälkeen ja ehdottomasti pa-
ras nais- ja tyttöseura koko pii-

rissä. Tämä ei kuitenkaan ole
vielä täysi totuus. Tuolloin aloi-
tettiin tavoitepalkintojen anta-
minen saavutusten mukaan.
Tuona kaksivuotiskautena seu-
ra nousi 1. luokkaan. Laskiais-
hiihdoissa oli mukana kolme te-
kijää: Valle Goman, Olavi Peso-
nen ja Manne Kortelainen. Ou-
lun ympärijuoksussa tuli maa-
seutusarjan toinen tila. Yleisur-
heilun luokkaurheilijoita oli 30,
piirinmestaruuskilpailuihin
osallistui 43 yleisurheilijaa ja
heistä seitsemän SM-kisoihin.
Naisten keihäänheiton kultaa
otti Saimi Myllyoja ollen edel-
leenkin ainoa Mestariluokan
urheilija KKV:ssä. Pauli Keti
voitti piirinmestaruuden 800
metrillä ja 1500 metrillä sekä
kalottiottelun 800 metrillä.
Martti Lämpsä voitti pm:n 5000
metrillä. Tapani Kinnunen otti
hopeaa poikien SM-kisoissa 400
metrillä. Olavi Kesti oli 1500
metrin kuudes ja samalla piirin
kirkas tähti. Pm tuli 4x1500
metrillä Aarne Huovisen olles-
sa neljäs juoksija. 4x800 metril-
lä tuli hopeaa.

On asioita, joita ei koskaan
anna itselleen anteeksi. Nyt tu-
lee yksi sellainen. Kymmenen
vuotta sitten tekemässäni his-
toriikissa unohtui yksi nimi,
jonka ympärille kudon koko tä-
män kappaleen. Eila Karppi-
nen, nykyisin Tegelberg, jäi
mainitsematta. Eila on Kestilän
tähänastisista naisurheilijoista
ehdottomasti monipuolisin ja
siten paras. 15-vuotiaana hänen
tuloksensa killuivat piirin nais-
ten tilastoissa seitsemän lajin
kärjessä. Lajeja oli 11 ja yhden
kärki oli Myllyojan Saimilla.
Eila voitti 1951 naisten 5-otte-
lun piirinmestaruuden piste-
määrällä 1370, kun seuraavan
pinnat olivat 948 ja hänkin oli
KKV:n Mirja Määttä. Lienee
mukavaa kuultavaa, että Eila
voitti silloin kaikki viisi lajia,
mm. 80 metrin aidoissa yli kol-
me sekuntia seuraavaa. SM-ki-
soissa Eila voitti hopeaa 80 met-
rin aidoissa. Erikoista on vuo-
den tuloksia vertailtaessa, että
Eilalla oli piirin kärkiaika vie-

läpä 800 metrilläkin, joka yleen-
sä moniottelijalle on vaikea laji.
Tilastot kertovat myös Kestilän
tyttöjen loistavuudesta, kun
esim. 60 metrin juoksussa kah-
deksan parhaan joukossa on
neljä kisaveikotarta. Tuon kau-
den puheenjohtajana oli Tapa-
ni Leiviskä ja sihteerinä Kauko
Mannermaa. Edellä kerrottu
loistokas 1950-luku osoitti, että
pienen seuran talous ei kestä
hyviä urheilijoita. Kun rahat
loppuivat, väheni toiminta,
mikä puolestaan pakotti par-
haat urheilijat hakeutumaan
uusiin seuroihin. Tämä on kas-
vattajaseuran kohtalo, niin sil-
loin kuin myös nyt.

Pesäpalloilu on ollut aina
naisten ja miesten suosikkilaji,
onhan se joukkuelaji. 1950-lu-
vun suuresta kyläjoukkuemää-
rästä (35) johtuen pesäpalloilijat
nousivat vuonna 1957 maakun-
tasarjaan, putosivat välillä, mut-
ta ovat jälleen siinä mukana.

Kestilän kunnan tukea Kisa-
Veikoille on syytä korostaa,
vaikka tuki on valtiovallan toi-
menpiteiden vuoksi pieni. Sen
tuen turvin voidaan ylläpitää
toimitaloa, kun sekin raha tar-
vittaisiin kilpailutoimintaan,
ettei KKV olisi ikuisesti kasvat-
tajaseura.

Edellämainittujen urheilijain
lisäksi tietoni mukaan Suomen
mestaruuskisoissa ovat pärjän-
neet ainakin seuraavat: Tapani
Kinnunen toi hopeaa Kouvolas-
ta alle 17-v. 400 metrillä. Aika
oli 53,0. Monta kymmentä vuot-
ta seuramme värejä puolusta-
nut Jaakko Lämpsä toi ikämies-
ten maratonilla hopeaa. Vuon-
na 1972 Jaska voitti Pohjois-
Suomen mestaruuden yli 35-
vuotiaissa maastojuoksussa.
Pertti Suokas voitti Äänekos-
kella Koululiikuntaliiton mesta-
ruuden kuulassa vuonna 1965
ollen samalla koko kisojen pa-
ras poikaurheilija.

Kauan ja pitkälle keihästä
heittänyt Tauno Lämpsä voitti
Pohjois-Suomen mestaruuden
heinäkuussa 1965. Hän oli poi-
kien Suomen mestari, mukana
Kalottiottelussa vuonna 1966,

toinen 10-ottelussa pm-kisoissa.
Taunon Kilpailukausi on ollut
pitkä ja vielä viime kesänä hän
heitti uudenmallista keihästä
52,18 ja ikää miehellä oli silloin
42 vuotta.

Sakari Rasinkangas otti SM-
pronssia B-poikien 6-ottelussa
vuonna 1974. Maamme ja maa-
kunnan parhaisiin urheilijanuo-
rukaisiin ovat lisäksi kuuluneet
Harri ja Risto Suokas, Jarmo
Tinkala, Raimo ja Juha Kesti
sekä Hilkka Piirainen, Saara
Keränen, Urpo Huovinen. Unoh-
taa ei sovi kalottiotteluun Nor-
jassa osallistuneita tyttöjämme:
Armi Karioja, Tuula ja Liisa Sii-
konen sekä Sirkku Mannermaa.
Kun viimeksimainittujen urhei-
lijain taivalta ajattelee näin jäl-
keenpäin, nousee valmentajana
ylitse muiden Erkki Helander.
Hänen urheilukerhonsa, Erkan
kerho, viritti nuoret urheilijam-
me sellaiseen vetoon, että viete-
ri kesti pitkään ja moni heistä
jatkaa edelelenkin valmennus-
tehtävissä, ikävä meille, että
Kestilän ulkopuolella.

SM-mitaleille ovat seuram-
me edustajista päässeet lisäksi
ainakin seuraavat: Matti Män-
tymaa kuulassa, Arto Kauppi-
nen, Ossi Helander, Jukka Peh-
konen ja Pasi Tiikkaja seipääs-
sä. Ja vielä loppukiri, urhok-
kaat kuulijani!

Jääkiekko on tulevaisuuden
laji. Tuleeko Kisa-Veikoista sen-
kin alan kasvattaja, sen näke-
vät tulevat. 4. divisioonassa pe-
lasivat pojat kunniakkaasti vii-
me talvena. Hyvä niin. Uuden
kaukalon pohjan myötä tennis
on tullut tänä kesänä Kestilän
uudeksi lajiksi. Mikä on seuraa-
va? Onko joku näistä, jotka ovat
kuuluneet seuran kilpailulajei-
hin matkan varrella: painonnos-
to, nyrkkeily, koripalloilu, len-
topalloilu ja pöytätennis. Sisä-
hypyt lasken talviseen yleisur-
heiluun.

Valitan, että tämän juttelu
on jääkiekkokielellä eräänlais-
ta ronkkimista, mutta niin käy,
kun 50 vuotta yrittää kerrata
kymmenessä minuutissa.

Seppo Mannermaan seurahistoriikki 50-vuotisjuhlassa 1986

50 vuotta kasvattajaseurana
Arvostettu urheiluväki!
Luen aluksi eräästä lehdestä pienen pätkän: ”...Nyt toimii puheenjohtaja-

na Aimo Suorsa, joka johtokaartinsa kanssa astelee samoja, joskus ohdak-
keisia polkuja, kuin mitä asteli Martti Suorsan johtama joukko neljä vuosi-
kymmentä sitten. Meidän tehtävämme on tukea toimintaa, jotta 10 vuoden
kuluttua saisimme viettää uutta juhlaa...”

Juoksijat 55 vuoden takaa: vas. Tapani Kinnunen, Aarne Huovi-
nen, Olavi Kesti, Martti Lämpsä ja Pauli Kesti Kisa-Veikkojen kes-
tävyysjuoksun menestysajalta.

Puheenjohtajat:
Suorsa Martti, Koivukoski Erkki, Juntheikki Olavi, Still

Pentti, Ahtiainen Arvi, Leiviskä Tapani, Niskanen Esko, Hepo-
oja Heikki, Pennanen Sylvester, Junkkari Heikki, Suorsa
Aimo, Tuomaala Ensio, Kangaskesti Heikki, Laasonen Heik-
ki, Leiviskä Timo, Karjaluoto Veli, Sainila Satu, Helander
Erkki

Sihteerit:
Mannermaa Väinö, Mannermaa Paavo, Mannerma Vilho,

Juntheikki Olavi, Mannermaa Kauko, Niskanen Esko, Heik-
kinen Eero, Helander (Mannermaa) Helinä, Mannermaa Sep-
po, Väyrynen Einari, Posti Erkki, Arpiola Marja-Liisa, Anttila
Erkki, Paldanius Olavi, Rasinkangas Yrjö I, Helander Erkki,
Kärenlampi Pentti, Rasinkangas Reima, Lievonen Leena, Ka-
rioja Armi, Suorsa Tuula

Lehden tekijät pyytävät mahdollisesti tässä lehdessä ole-
vista virheistä ja puutteista ottamaan yhteyttä Erkki Helan-
deriin, jotta historiallisesti merkittävät asiat saadaan oikei-
na ja mahdollisimman täydellisinä säilymään seuran histo-
riatiedoissa.

Kestilän Kisa-Veikkojen
puheenjohtajat ja sihteerit
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Kisapirtti on kokenut histo-
riansa aikana monet remontit
ja laajennukset.

Talo siirrettiin alun perin
nykyiselle paikalle v. 1904 Pih-
kalanrannan Haapalasta. Aluk-
si nimi oli Koittola. Talo käsitti
nykyisen salin sekä aulan sa-
linpuoleisen osan, jossa oli keit-
tiö ja kahvila.

1930-luvulla rakennettiin
asunto-osa ja näyttämöpääty.
Seuraavan kerran talo kunnos-
tettiin  v. 1959 Kestilässä järjes-
tettyyn Pohjois-Pohjanmaan
maakuntajuhlaan. Remontissa
kahvilaosaa laajennettiin, taloa
siis jatkettiin, keittiö sai uuden
paikan eli saman, johon se siir-
rettiin takaisin nyt viimeisessä
remontissa. Eteinen muutettiin
tuolloin kokonaan. Vanha pors-
tua purettiin ja etuosa sai kuis-
timaisen sisääntulon. Lämmi-
tysjärjestelmä koki täysremon-
tin. Salin vanha iso rautakamii-
na korvattiin kellariin muura-
tuilla kahdella Antti-uunilla,
joista lämmitetty ilma puhallet-
tiin sisälle. Lämmitys tapahtui
luonnollisesti puulla. Silloin ra-
kennettiin myös elokuvien näyt-
töhuone, joka oli paloturvalli-
suussyistä jykevä betoniraken-
teinen. Tarkoitus oli hankkia
omat elokuvakoneet, kuten mo-
nissa paikoissa silloin tehtiin.
Koneita ei kuitenkaan koskaan
hankittu ja “punkkeri” oli pit-
kään käyttämätön tila, kun kul-
kukin sinne oli hankalaa ulko-
kautta talon takaa paloturvalli-
suussyistä.

Seuraava kunnostus ja laa-
jennus tehtiin v. 71–72. Etu-
osan kuisti muutettiin osaksi
salia. Laajennusosa näkyy ny-
kyisessä salissa matalampana
osana. Elokuvien näyttöhuone
avattiin aulaan ja otettiin osak-
si ravintolaa. Antti-uunien läm-
mitys muutettiin öljylle ja ra-
kennettiin sisävessat. Talo
maalattiin ulkoa ajan tavan
mukaan lateksimaalilla ja väri
muutettiin punaisesta kellertä-
väksi. Seurantalosta tuli Kisa-
pirtti, se siirtyi Kisa-Veikkojen
omistukseen. Omistuksen vaih-
to tapahtui, kun Nuorisoseura
oli velkaa Kisa-Veikoille edelli-
sestä remontista, eikä pystynyt
toiminnan hiipuessa sitä koko-
naan maksamaan. Toinen syy
järjestelyyn oli samojen henki-
löiden toimiminen molemmissa
seuroissa. Katsottiin järkeväk-
si toimintojen yhdistäminen
Kisa-Veikkojen nimen alle.

80-luvulla (-83) Kisapirttiä
vielä laajennettiin rakentamal-
la nykyinen ravintolaosa. Sa-
malla keittiö muutettiin pihan
puolelle, jossa toimi myös Kes-
tilän ensimmäinen grilli. Talo
sai samassa yhteydessä peltika-
ton. Alkuperäinen katto oli
luonnollisesti pärekatto ja 50-
luvun remontissa sen päälle lai-
tettiin huopakate.

Talon alkuaikojen toiminta
oli aktiivista seuratoimintaa.
Aluksi toimittiin Nuorisoseu-
ran nimissä. Sitten mukaan
tuli suojeluskunta ja talo olikin
jonkin aikaa yhteisomistukses-
sa. Suojeluskuntatoiminnan
loppuessa se jäi jälleen Nuori-
soseuralle, jonka suojissa toimi
myös 1936 perustettu urheilu-
seura Kestilän Kisa-Veikot.

70- ja 80-luvuilla sekä tans-
sit, että bingo elivät voimakas-

ta toiminnan aikaa, bingo vie-
lä 90-luvullakin. Tanssit vetivät
väkeä niin, ettei sisään aina
tahtonut kaikki mahtua. Bin-
gossa pelattiin monet autot
(käytettyjä), sekä paljon muu-
ta arvotavaraa. Kova käyttö al-
koi vähitellen näkyä talon kun-
nossa. Sitten vähitellen tahti
hiljeni, kun tanssit eivät enää
kiinnostaneet ihmisiä. Viime-
vuosien vähäinen toiminta ja
siitä johtuvat sisälämpötilan
suuret muutokset, lämmitys-
ongelmat, sekä vesivahingot
johtivat talon kunnon heikke-
nemiseen. Monet muistavat sen
huonon ilman ja hajun, joka
tarttui vaatteisiinkin pitkäksi
aikaa.

Nyt oli kaksi vaihtoehtoa;
antaa talon ränsistyä, jolloin se

olisi ollut ruma röttelö kyläku-
vassa tai sitten kunnostaa talo.
Jälkimmäinen vaihtoehto lähti
liikkeelle, kun saatiin tieto EU-
rahoituksen mahdollisuudesta

seurantalojen kunnostamisiin.
Tehtiin suunnitelmat ja anot-
tiin Suomen Kotiseutuliitolta
kunnostus-avustusta, jota heti
saatiinkin 8000 euroa. Ensim-

mäinen avustussumma ei vielä
antanut rohkeutta remontin
aloittamiseen. Kun seuraavana
vuonna saatiin vielä EU-rahaa
ja kuntakin lupasi tulla mu-
kaan lämmitysjärjestelmän
muutoksen osalta, riitti seuran
johdolla rohkeus remontin
aloittamiseen. Yksi ratkaiseva
tekijä oli myös mahdollisuus
käyttää työllistämistukea re-
montissa.

Aluearkkitehti Kai Tolonen
antoi lähtösysäyksen remontil-
le ja teki hankesuunnitelmat.
Kestilään takaisin muuttanut
kunnan entinen rakennusmes-
tari Teuvo Väyrynen, joka
suunnitteli myös -70 luvun re-
montin, laati rakennuspiirus-
tukset ja -suunnitelmat. Käy-
tännön toteutuksessa joudut-
tiin tietenkin tekemään ratkai-
suja aina remontin edetessä ja
tilanteen mukaan. Toteutusrat-
kaisut tehtiin yhdessä remont-
timiesten kanssa. Voisikin lei-
killisesti sanoa, että “urheilu-
arkkitehti” Erkki Helander ja
“rakennustaiteilija” Tapio Kyl-
mäaho suunnittelivat ja toteut-
tivat käytännössä sen mikä nyt
on nähtävissä. Tulosta voi itse
kukin haukkua tai kehua omi-
en näkemystensä mukaan.

Remontin yksi lähtökohta ja
tavoite oli kunnostaa talo van-
haa kunnioitten, sekä perintei-
tä noudattaen. Ensinnäkin ul-
koväriksi palautettiin vanha ja
alkuperäinen punainen. Eteis-
katokset rakennettiin vanhan
osan mallin mukaan. Sisällä
70-luvun lastulevypinnat pane-
loitiin, osa tapetoitiin. Vanhaa
pinkopahvi- eli Oulu-tapettipin-
taa säilytettiin niin paljon kuin
mahdollista. Aulan vanhojen
seinien aukotukset laajennet-
tiin. Sisäväri muutettiin lämpi-
män sävyiseksi vanhanajan vi-
hertäväksi, johon sopi hyvin
puolipanelointiin käytetty van-
eri. Valkoinen maali katossa ja
ovissa antaa valoisuutta ja en-
tisajan tuntua taloon. Ikkunat
ja ovet kunnostettiin ja lisättiin
kolmannet lasit. Vessat uusittiin
kokonaan. Ravintolan lattiat
saivat uuden pinnan, keittiö
uudet ja kunnostetut kalusteet.
Keittiö ja narikka vaihtoivat
paikkaa eli keittiö tuli entiselle
paikalleen. Talon laajennusosi-
en seiniin lisättiin eristystä.
Koskematonta pintaa ei jäänyt
muualle kuin ullakkotiloihin.
Lämmitysjärjestelmä muutet-
tiin sähkölle ja valaistus kun-
nostettiin sekä osin uusittiin.

Eri aikakausien rakenteita
ja piirteitä jätettiin näkyviin,
alkuperäinen katto salissa,
pala vanhaa hirsiseinää, joka
on nyt hyvä tausta talon kehi-
tyshistoriasta kertoville kuvil-
le, 1950-luvun pinkopahvit ja
paneelipintoja, 1970-luvun las-
tulevyt narikassa, sekä värik-
käät maalit elokuvahuoneessa
(nykyinen varasto).

Remontista tuli alkuperäistä
ajatusta suurempi ja laajempi.
Tarvikkeita kunnostus nieli
huomattavasti arvioitua enem-
män. Esimerkiksi paneelia ja
listaa naulattiin lähes viisi ki-
lometriä. Maalia levitettiin kol-
misen sataa litraa. Piha-alueen
pinta muotoiltiin maansiirroin

Kisapirtin vaiheet

Koittola 1904.

Näyttämö- ja asunto-osan rakentaminen 1930-luvulla.

1959 remontti Ns:n maakuntajuhlaan.

Kisapirtti nyt 2006.

Laajennukset 1972 ja 1983. Kuva Kai Tolonen.

• Jatkuu seuraavalla sivulla.



4 Kestilän Kisa-Veikot 70 vuottaKestilän Kisa-Veikot 70 vuottaKestilän Kisa-Veikot 70 vuottaKestilän Kisa-Veikot 70 vuottaKestilän Kisa-Veikot 70 vuotta

uusiksi sekä puita vähennet-
tiin. Nyt pintavedet eivät virtaa
talon seinustalle eikä naapuri-
talojen pihoille. Valkoinen piha-
aita rakennettiin talon tyyliin
sopivaksi kehystämään sekä
korostamaan Kisapirtin koko-
naiskuvaa.

Hankesuunnitelman mukai-
nen kustannusarvio oli 72.000
euroa. Remontti tuli kuitenkin
maksamaan reilusti enemmän.
100.000 euroa ylittyy, eikä se si-
sällä vielä talkootyötä, jonka
osuus oli varsin merkittävä.
EU:n kunnostamisavustuksia on
myönnetty kaikkiaan 30.000 eu-
roa (osa tulee vasta loppurapor-
tin jälkeen, jos se hyväksytään)
ja lisääkin on vielä haettu. Kun-
ta avusti 10.000 eurolla lämmi-
tysjärjestelmän osalta. Työllistä-
mistukena palkkakustannuksiin

tuli n. 45.000 euroa. Seuran oma-
rahoitettavaksi osuudeksi jää
vielä yli 20.000 euroa. Lainaakin
jouduttiin ottamaan. Toivotta-
vasti laina saadaan maksettua
takaisin, ettei talon omistusta
tarvitse muuttaa, niin kuin his-
toriassa joskus on tehty.

Kisapirtti tarjoaa nyt hyvät
puitteet keskellä kylää seuran
oman toiminnan lisäksi erilais-
ten tilaisuuksien järjestämi-
seen; juhlat, kokoukset, koulu-
tustilaisuudet, järjestötilaisuu-
det, perhejuhlat, näyttelyt, ym.

Kestilän Kisa-Veikot kiittää
lämpimästi kaikkia tavalla tai
toisella remontin toteutukseen
ja onnistumiseen vaikuttaneita.
Talkooväki ansaitsee suuret kii-
tokset ja erikoiskiitokset niille
muutamalle innokkaimmalle,
jotka jaksoivat väsymättä an-
taa aikaansa yhteiseen hyvään.

Kisapirtin viimeistelytalkoot ennen avajaisia.

Reilun vuoden kestänyt Ki-
sapirtin remontti saatiin juuri
sopivasti viittä vaille valmiiksi
kesän 2006 Kestilä-päiville.
Lauantaina tanssittiin oman
pojan tangoprinssi ja tulevan -
kuninkaan Marko Lämsän tah-
dissa. Väkeä oli talo täynnä ja
tunnelma korkealla.

Sunnuntaina oli vuorossa
mahtava konsertti, jossa Mar-
kon lisäksi esiintyivät Kestilän
poikia lähtöjään oleva ooppera-
laulaja Raimo Laukka, sekä
myöskin Kestilän sukujuuret
omaava tenavatähti Sini Alata-
lo. Kisapirtti oli toisen kerran

Kisapirtti tanssien ja
konsertoiden käyttöön

vuorokauden sisällä ääriään
myöten täynnä.  Konsertin taso
oli varmasti yksi korkeimpia,
mitä Kestilässä on kuultu ja
nähty. Mitä se olisi ollutkaan,
jos kaikki Kestilä-yhteydet
omaavat huippumuusikot olisi-
vatkaan päässeet mukaan. Työ-
esteet ja perhejuhlat estivät
Jussi Rasinkankaan, Jarmo
Tinkalan ja Eila Toikan mu-
kaantulon. Mutta jäipä nyt va-
rastoon valmis esiintyjäporuk-
ka seuraavaan konserttiin.

Erkki Helander

Oopperalaulaja Raimo Laukka, tangokuningas Marko Lämsä ja
tenavatähti Sini Alatalo yhteiskuvassa.
Kuva Anneli Laukkanen Siikajokilaakso.

• Jatkoa edelliseltä sivulta.
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Kun takana on 45 vuotta yh-
teistä taivalta, on tietenkin
myös paljon yhteisiä tapahtu-
mia, muistoja ja kokemuksia.
Tässä muutamia niistä.

Aloitan KKV:n osalta aivan
alusta, koska löysin perustami-
sen jälkeen 1936 hyväksytyt
seuran säännöt Väyrylän Veik-
kojen pöytäkirjasta.

1.§ sanoo seuraavaa: ...seu-
ran tarkoitus on

1. Edistää voimistelua ja ur-
heilua, innostamalla jäseniään
ja muitakin henkilöitä toimi-
maan voimistelu- ja urheiluseu-
ran päämäärän hyväksi.

2. Työskennellä puhtaan to-
verihengen juuruttamiseksi jä-
seniinsä.

3. Toimeenpanna toimintan-
sa tukemiseksi näytöksiä, juh-
lia ja kilpailuja sekä kaikilla
hyväksyttävillä tavoilla hank-
kia varoja tarkoituksensa to-
teuttamiseksi.

14.§ …jos seura hajoitetaan,
sen omaisuus luovutetaan Kes-
tilän Nuorisoseuralle.

No, luovutuksen suunta
muuttui kuitenkin toisin päin.

Tulin 60-luvun alussa ensim-
mäistä kertaa KKV:n puheen-
johtajaksi ja vähän myöhem-
min myös Nuorisoseuran esi-
mieheksi. Seuratoimintojen
vaativuuden seurauksena jou-
duimme toteamaan, että näin-
kin pienen joukon, toimintaan
tosissaan sitoutuneiden henki-
löiden voimavaroja on väärin
jakaa ja hajauttaa. Varsinkin
talouden ylläpito olisi koitunut
ylivoimaiseksi. Kisa-Veikoilla
tulot saatiin pääasiassa tanssi-
lavatoiminnasta, joka alkoi hii-
pua jo 60-luvun lopulla. Nuo-
risoseuran oma talo oli taas
tuottoisaan tanssitoimintaan
aivan liian pieni, eikä varoja
ollut saneeraukseen, velkaa
kylläkin. Kumpikin osapuoli
kärsi tilanteesta ja päätin ottaa
yhteyttä Ns:n Keskusseuraan
esteiden poistamiseksi omista-
javaihdoksen toteuttamiseksi.
Tosiasiat ymmärrettiin ja niin
kauppa sitten tehtiinkin1971.

Kisa-Veikot otti talon haltuun-
sa, Ns. pääsi veloistaan, toimin-
not voimistuivat urheiluseural-
la ja kuten aavistaa saattoi,
Kestilän Nuorisoseura hiipui
pois…

Onneksi Hyvölänranta toi-
mii edelleen menestyksekkääs-
ti ja perinteikkäästi.

Lavatoimintaa muistellen
totean, että 50- ja 60-luvuilla
toimittiin innokkaasti, käytiin-
pä järjestysmiesvoimin autta-
massa mm. Kalajoen Hiekka-
särkkien juhannusjuhlissakin.

Mutta 70-luku oli sitten la-
vatoiminnankin hiipumista.
Lava olisi vaatinut puolestaan
suurremontin ja se ei tuntunut
järkevältä. Niinpä lavatontti il-
moitettiin myytäväksi ja 1982
allekirjoitettiin kauppakirja,
jolla Lavakangas-tila myytiin
Erkki Kärkkäiselle.

Taas häipyi historiaan mo-
nelle sadalle entiselle ja nykyi-
selle kestiselle nuoruuden tär-
keitten aikojen muistoja, tun-
nelmaa ei voi korvata…

Kuitenkin Nuorisoseuranta-
losta Kisapirtiksi muuttunut
talo koki sitten monia laajen-
nusvaiheita ja muutoksia, jois-
ta viimeisimmän loistavia tu-
loksia saamme ihailla tänä päi-
vänä.

Tanssitoimintaan liittyen
sen verran muistoja, että 80-
luvulla talon laajennuksen jäl-
keen pääsimme nauttimaan
monien huippuartistien vierai-
lusta Kestilän tansseissa. Kisa-
pirtin näyttämöllä ovat esiinty-
neet mm. Tapio Rautavaara,
Matti ja Teppo, Eini & Boogie,
Berit & Rose, Erkki Junkkari-
nen, Armi ja Danny, Anita Hir-
vonen, Pekka Himanka, Jamp-
pa Tuominen jne.

Toinen asia, joka toi ”kuului-
suuksia” Kestilään on tietenkin
Laskiaishiihdot. Mieleen palau-
tuvat sellaiset voittajanimet
kuin Valle Goman, Viljo Peso-
nen, Manne Kortelainen, Teuvo
Hatunen, Senja Pusula, Esko
Lähtevänoja, Mika Myllylä,
sekä pitkä luettelo kuusamolai-
sia, sotkamolaisia, kuhmolai-

sia… kertoo kisa-veikkolaises-
ta taidosta järjestää erilaisia
urheilutapahtumia.

Voimaan astunut liikuntala-
ki velvoittaa kunnan järjestä-
mään puitteet ja urheiluseuran
tärkein tehtävä on harrastus-
ja kilpailutoiminta.

Kisa-Veikkojen kilpailu- ja
tuloshistoria onkin kunniakas-
ta luettavaa. Seppo Manner-
maan aikanaan laatima histo-
riikki kertoo keskeisimmät ja
Mannermaiden kokoama lehti-
leikekooste on arvokas urheilu-
perinnekirja.

Monessa yhteydessä olen
pohtinut syitä näinkin pienen
kunnan pienen urheiluseuran
menestykseen johtaneita teki-
jöitä. Kirjaan siihen luetteloon
ainakin seuraavia:

1. Kestilässä on toiminut
vain yksi urheiluseura, Kisa-
Veikot

Näin voimavarat on voitu
keskittää parhaan mahdollisen
tuloksen tekemiseen. Kyläseu-
rojakin on syntynyt ja ne ovat
vain rikastuttaneet pääseuraa.
Mainittavinta toimintaa kylä-
seuroista sai aikaan Väyrylän
Veikot vv. 1949–56.

2. Toinen vahvuus on aina
ollut ja on edelleenkin perhei-
den mukanaolo. Se onkin vält-
tämätön tuki seuratoiminnalle,
sen peruspilari. Apu järjestely-
tehtäviin, kuljetusapu harjoi-
tuksiin ja kilpailuihin, sekä eri-
laiset varainhankintatempauk-
set tarvitsevat vapaaehtoisia.

Kuluneena kesänä loistava
esimerkki on aurausviittaope-
raatio.

3. Kisa-Veikot sai myös ”pe-
rintönä” menestystarinoita
nuorisoseuran kilpailutoimin-
noista, jotka näkyvät ravinto-
lan seinätauluilla.

Toinen perintö vaalittavaksi
on historiallinen Laskiaishiih-
to, joka niin kuin tiedetään, on
maamme toiseksi vanhin yhtä-
mittainen hiihtokilpailuperin-
ne. Ne ovat merkittäviä kan-
nustimia uusiin saavutuksiin.

4. Kestilän kunta on myös
vähistä voimavaroistaan anta-

nut merkittävän osuutensa, tu-
kimuotoina kentänhoitajan
palkkaaminen, kohtuulliset
harjoitus- ja suorituspaikat il-
man erillisiä vuokria ja käyttö-
maksuja, rahalliset vuotuisa-
vustukset jne.

Voi vain kuvitella urheilutoi-
mintamme tuloksellisuutta, jos
meillä olisi urheilukentät ja si-

sähallit samaa luokkaa kuin
naapureillamme!

5. Ylivoimaisesti tärkein tu-
loksellisuuteen vaikuttava teki-
jä on kuitenkin ohjaajien ja val-
mentajien löytyminen, valmen-
tautuminen ja sitoutuminen
tehtäväänsä. Siinä on urheilu-

Me -36 syntyneet:

Yhteisiä muistoja

Kisa-Veikkojen lava, monien muistojen paikka. • Jatkuu seuraavalla sivulla.
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70-vuotias Kestilän Urheili-
jat on piirimme vahvoja yleisur-
heiluseuroja. Seuran nuorisotoi-
minta on ollut erinomaista ja
ulospäin kuvastaa yhdessä teke-
misen henki. 2000-luvun alussa
seura oli pieni ja harrastajia vä-
hän, mutta tuon jälkeen onkin
tapahtunut paljon ja kaikki hy-
vää. Harrastajamäärältään
KKV on tänä vuonna piirimme
seitsemänneksi suurin seura ja
seuran urheilijoiden määrä, 61
kpl, on asukaslukuun suhteutet-
tuna ylivertainen maassamme.
Yli 3,5% kestisistä omaa yleis-
urheilupassin.

Myös urheilullinen menestys
on ollut loistavaa, omassa sar-
jassaan Kestilän Kisa-Veikot si-
joittui Valtakunnallisen Vatten-
fall-seuracupin finaaleissa nel-
jänneksi, seuraluokittelupisteis-
sä seura paransi sijoitustaan 53
sijaa ollen tänä vuonna valta-
kunnassa sijalla 171 ja piiris-
sämme sijalla kuusi. Piirin nuo-
risotoimintakilpailussa seura
voitti sarjansa ylivoimaisesti ja
olisi kokonaiskilpailussakin si-
joittunut kolmanneksi.

Kaikki tämä ei synny itses-
tään – tarvitaan työtä. Ja urhei-
lutyötä osataan seurassa tehdä.
Erkki Helanderin osuus on mer-
kittävä ja hän on saanut tuek-

Kestilän Kisa-Veikot
piirin näkökulmasta

seen innostuneen ja osaavan
ydinporukan. Innostuneisuu-
desta on osoituksena myös se,
että KKV on erittäin aktiivises-
ti kouluttanut ohjaajia ja val-
mentajia seuran toimintaan.
Osaavat valmentajat ja seura-
toimijat ovat tie ja tae menes-
tykseen sekä toiminnan jatku-
vuuteen.

Seura otti itselleen suuren
haasteen ryhtymällä Nuoriso-
seuratalon peruskorjaukseen.
Urakka oli suuri ja edellytti hy-
vää taloussuunnittelua ja orga-
nisointia. Nyt on nähtävissä,
että tämäkin työ on tuottanut
hyvän tuloksen.  Talo on kohen-
tunut loistokuntoon ja tulee an-
tamaan kuntalaisille virikkeitä
pitkälle tulevaisuuteen.

Omasta puolestani kiitän
Kestilän Kisa-Veikkoja erin-
omaisesta nuorisotoiminnasta,
jota seura on tehnyt suurella
sydämellä. Tällä toiminnalla,
sen määrällä ja laadulla, on
myös jatkossa odotettavissa hie-
noa saavutuksia, joista niin seu-
ra kuin kuntakin voi ylpeä.

Oulu 27.10.2006
Yrjö Kelhä
Pohjois-Pohjanmaan
Yleisurheilu ry
puheenjohtaja

seuran menestymisen avain-
asia. Meille on löytynyt vas-
tuullisia vetäjiä eri lajeihin eri
aikoina vaihtelevasti, ja siksi
kaikki lajit eivät ole pysyneet
jatkuvasti tuloksellisina, pesä-
pallotoiminta perinteisenä täl-
lä hetkellä alamaissa. Mutta
onhan lajin parista lähtenyt
maailmalle loistavasti menesty-
neitä ja edelleen menestyviä
Kisa-Veikkojen kasvatteja.

Yleisurheilu lajina on ollut
onnekkaimmassa asemassa.
Erkki Helanderin tullessa mu-
kaan alkoi loistava menestysta-
rina. Erkan kerholaisten tulok-
set ovat nostaneet Kisa-Veikot
kansallisestikin mitaten kärki-
seurojen kastiin.

Erkin toiminta Kisa-Veikko-
jen ohjaajana, valmentajana,
kouluttajana, ”perinnerakenta-
jana”, innostajana, ja seurajoh-
tajana kelpaa esimerkiksi mil-
le tahansa organisaatiolle. Noin
voi toimia varmaan vain, kun
asuu synnyin- ja kotikunnas-
saan, tuntee historian ja perin-
teet, hallitsee lajinsa, tuntee
valmennettavansa kotioloista
lähtien ja on rohkea tien näyt-
täjä omalla esimerkillään.

Toivottavasti kisaveikkolai-
nen yhteisö haluaa edelleen olla
valmis tukemaan, auttamaan
ja arvostamaan. Erkan kerho
on kultajyvä!

Henkilöhistoriasta voisi poi-
mia monta mieleen jäänyttä.
Parempi jättää luettelematta,
kuitenkin aina joku unohtuisi.
Kun olen toiminut KKV:n joh-
tokunnassa 30 vuotta ja siitä
ajasta puheenjohtajana 17
vuotta, haluan kiittää, että olen
saanut tilaisuuden ja mahdol-
lisuuden olla mukana yhdessä

teidän satojen toimijoiden ja
urheilijoiden kanssa.

Tänä päivänä on suuri ilo
seurata kisa-veikkolaista su-
pertoimintaa.

Olen ylpeä
kisaveikkolaisuudestani!
Näin muisteli ja arvioi
Aimo Suorsa

• Jatkoa edelliseltä sivulta.
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Kestilän Kisaveikkojen ur-
heilukoulu eli Erkan kerho on
ollut osa kestistä kansanperin-
nettä jo lähes 40 vuotta. Liikun-
nan riemusta nauttivat nyt nii-
den kerholaisten lapset, jotka
täyttivät salit ja kentät 60-lu-
vun lopulla ja 70-luvulla.

Kerhoa vetävät Erkki He-
landerin lisäksi enemmän har-
joitelleet juniorit. Venla Kaik-
konen ja Jenni Kemi harjoit-
televat vanhimpien ryhmässä
ja vetävät nuorempien ikäluok-
kien harjoituksia. Kestilän ylä-
asteen 9-luokkalainen Jenni
Kemi ohjaa 10–11-vuotiaiden
ryhmää ja lukion toista vuotta
käyvä Venla Kaikkonen yli 12-
vuotiaiden ryhmää.

Seiväshyppyyn ja juoksuihin
keskittyneen Venlan omat tree-
nit ovat jääneet syksyllä väliin
polven eturistisidevamman
vuoksi. Jenni on satsannut pi-
tuushyppyyn ja talvisin hiih-
toon. Tytöt ovat olleet mukana
Erkan kerhossa jo 5–6 vuotta.
Vetovastuuta on kerääntynyt
parin vuoden ajalta.

“On ollut tosi mukava huo-
mata, miten lapset kehittyvät
nopeasti. Tykkään kovasti täs-
tä hommasta”, Venla Kaikko-
nen tunnustaa.

Kerholaisten ohjaaminen
auttaa myös omien suoritusten
hiomisessa.

“Opastaessa joutuu itsekin
kiinnittämään huomioita oikei-
siin suoritustapoihin”, Venla
miettii.

Kerhon päävetäjä saa tytöil-
tä suitsutusta.

“Erkka on meille idoli. Hä-
nestä on hyvä ottaa mallia”,
Jenni kehuu.

“Erkka on opettanut meille
tosi paljon. Hän käy asiaa läpi
niin perusteellisesti ja kauan,

että varmasti kaikki sen omak-
suvat. Taitoa ja tietämystä riit-
tää”, Venla kiittää.

Mitä tuumivat Erkan
kerhosta nuoret
yleisurheilijat?

Nina Akbaba, 10 vuotta
“Meillä on harjoitukset kak-

si kertaa viikossa. Ollaan erilai-
sia viestejä, palloleikkejä ja jos-
kus lihaskuntoharjoituksia. Ja
juostaan. Lihaskuntoharjoituk-
sia teen kanssa kotona ja kesäl-
lä kävin lenkillä. Isosisko Hei-
di käy kanssa Erkan kerhossa,
mutta isommissa.”

“Mun suosikkilajit on juok-
sut ja erityisesti 60 metriä. Tero
Huovinen on oman seuran ur-
heilijoista ihan ykkönen ja
muista Jukka Keskisalo. KKV:n
kilpailuasu on kaikista par-
haimman näköinen.”

Erkan kerhossa urheillaan jo toisessa polvessa

Urheilukoululaiset alkuverryttelyssä.

“Erkka on huippuvalmenta-
ja. Se osaa opettaa kaikkea ja
auttaa jos tarvitsee. Neuvoo
tosi hyvin.”

Tuukka Tervonen, 10 vuotta
“Tulin kerhoon, kun isoveli

Miikkakin oli täällä. Kotona
tulee venyteltyä ja tehtyä vat-
salihasliikkeitä. Isoveljelle hä-
viän pikamatkoilla juoksussa
ehkä semmoiset kymmenen sa-
dasosasekuntia.”

“Tykkään eniten kuulasta ja
moukarista. Olin viime kesänä
moukarissa piirimestari. Kil-
paileminen on kivaa. Olli-Pek-
ka Karjalainen on mun idoli ja
tietysti Tero Huovinen.”

“Erkka osaa neuvoa tosi hy-
vin, miten joku juttu tehdään.
Esimerkiksi miten kädet pitää
olla oikein moukaria heitettäes-
sä.”

Kimmo Rauatmaa

Sannin, Heidin ja Anniinan ohjaama I-ryhmä, alle 10-vuotiaat.

Urheilukoulu II-ryhmä, eli 10–11-vuotiaat. Ohjaajat Venla Kaikkonen ja Jenni Kemi.

Urheilukoulun  III-ryhmä 12–14-vuotiaat Venlan ohjauksessa.

Isompien ryhmän Jarno Väyrynen ja Heikki Roivainen heittohar-
joituksissa.

Nina Akbaban
tyylinäyte

kuntopallon
heitossa. Erkka
sekä Ida Still ja

Tuukka Tervo-
nen seuraavat

silma tarkkana
suoritusta.
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Yleisurheilun Vattenfall cup
on tosi mielenkiintoinen ja jän-
nittävä kilpailu. Se perustuu
koko joukkueen tekemisiin. Kil-
pailussa Suomen seurat jaetaan
neljään ryhmään asukasluvun
perusteella. Kestilä kuuluu
luonnollisesti pienten kuntien
sarjaan, alle 5000 asukasta,
joka sekin on suuri kuntakoko
Kestilän 1600:n asukkaan mit-
tapuun mukaan. Finaalissa
Kestilä olikin selvästi pienin
kunta. Kahden alkuerän perus-
teella 15 parasta seuraa jokai-
sessa sarjassa pääsee valtakun-
nalliseen finaaliin. Alkuerissä
koko Pohjois-Pohjanmaalla Kes-
tilän edellä olivat vain isot kau-
punkiseurat Oulun Pyrintö ja
Kuivasjärven Aura.

Finaali järjestettiin Vihdissä
Helsingin kupeessa. Kilpailu oli
alusta loppuun saakka todella
tiukka ja jännittävä. Jännitys ja
tunnelma oikein huokuivat Kes-
tilänkin joukkueesta. Alussa
KKV oli jonkin aikaa kärjessä.
Viisi joukkuetta; Kaustisen

Kestilän nuoret yleisurheilijat
Suomen neljänneksi parhaimpia

pienissä kunnissa
Pohjan-Veikot, Punkalaitumen
Kunto, Kälviän Tarmo, Vetelin
Urheilijat ja Kestilän Kisa-Vei-
kot vuorottelivat kärkisijoista.
Kun lajit oli suoritettu viestiä
lukuun ottamatta, oli Kausti-
nen jo periaatteessa varma voit-
taja, Punkalaidun kakkonen.
Mutta Kälviä, Veteli ja Kestilä
ratkaisivat pronssimitalin vas-
ta viestissä. Viestin jälkeen Kes-
tilän ja Kälviän pisteet olivat
tasan, jolloin viestin sijoitus rat-
kaisee keskinäisen paremmuu-
den. Ja niinhän siinä sitten
kävi, että Kälviä oli 0,2 sekun-
tia Kestilää parempi ja ratkaisi
sillä pronssimitalin kohtalon.
Veteli sai tyytyä tässä tilantees-
sa viidenteen sijaan puolitoista
pistettä Kestilälle hävinneenä.

Ykköstiloja tuli Kisa-Veikoil-
le useita, samoin mitalisijoituk-
sia. Joukkuekilpailussa jokai-
sen suoritus on yhteistuloksen
kannalta merkittävä. Viimei-
nenkin sija saattaa ratkaista
paljon, se on vähintään piste
enemmän, kuin jos lajissa ei ole

seurasta edustajaa ollenkaan.
Kisa-Veikoilla olikin edustaja
jokaisessa lajissa.

Tällaisessa joukkuekilpailus-
sa on turha jossitella onnistumi-
sissa ja epäonnistumisissa,
vaikka se herkulliselta lopputu-
losta ajatellen tuntuisikin.

Ilman jossittelua mainitta-
koon pari jännittävintä tilan-
netta. Heikki Roivainen oli kol-
men heittokierroksen jälkeen
keihäässä ilman tulosta. Sitten
viimeisellä Heikki tyynen rau-
hallisesti vetäisi voittoheiton.
Essi Koskisella 3-loikassa oli
todella huono tuuri. Kolme edel-
listä sijaa menivät sentin eroil-
la. Siis jossitellen, jos Essi olisi
hypännyt sentin pitemmälle,
olisi joukkue saavuttanut
pronssimitalit. Mutta, jos Heik-
ki olisi jäänyt ilman tulosta (-16
p) tai heittänyt vain varmistel-
len, olisi Kestilä pudonnut mon-
ta sijaa alemmas. Sellaista se
kilpailu on, jännittävää ja mie-
lenkiintoista.

Kestilän tytöt Tiia Saari, Jenni Kemi, Anni Kaijala, Jenni Still, Kaarin Ojala, Essi Koskinen, Heidi
Akbaba ja Emmi Taipaleenmäki ennen ratkaisevaa viestiä. Pojat odottavat vuoroaan radan toisessa
päässä.

Minun yleisurheiluaikoina-
ni me olemme tehneet useita
kilpailureissuja, jotka kaikki
ovat jääneet mieleeni mukavi-
na. Olen ollut mukana myös
muutamalla pidemmällä kil-
pailumatkalla, muistaakseni
seitsemällä. Esimerkiksi Hel-
singissä Finlandia Junior Ga-
mesissa, Tampereella Tampe-
re Junior Indoor Gamesissa ja
useammassa Vattenfall-seura-
cupin finaalissa.

Matkoilla olemme tehneet
kilpailun lisäksi paljon muu-
takin. Olemme käyneet katso-
massa Helsingin MM-kisoja
vuonna 2005 sekä kahdesti
Suomi – Ruotsi -maaottelua.
Reissuilta olen saanut paljon
mukavia muistoja ja koke-

muksia, ja olen myös oppinut
paljon asioita, joista on hyötyä
tulevaisuudessa. Olen todella
kiitollinen siitä, että meillä on
ollut mahdollisuus tehdä täl-
laisia matkoja ja toivon pää-
seväni mukaan myös tulevai-
suudessa, jolloin aion ottaa
niistä irti kaiken mahdollisen.

Olen harrastanut Kisa-Vei-
koissa yleisurheilun lisäksi
hiihtoa. Minusta on tosi kivaa
edustaa Kisa-Veikkoja, kun
sekä kesällä että talvella kuu-
lee kehuja hyvästä seuratoi-
minnasta ja muusta. Toivotta-
vasti kuulemme niitä jatkos-
sa lisää.

Jenni Still

Minun urheiluni

Kisa-Veikkolaiset Vattenfall seuracupin loppukilpailuissa Vihdissä 2006.
Tommi Evilä on päässyt kuvaan Jenni Stillin kanssa.
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Kisa-Veikot ovat järjestäneet
monenlaisia talkootöitä pitkin
kesää muun muassa auraus-
viittojen tekoa. Monet urheilu-
koululaiset ovat osallistuneet
talkootöihin mielellään. Kisa-
Veikot saavat talkootöistä ra-
haa, jotka he käyttävät esimer-
kiksi kisapirtin remontoimi-

seen ja urheilukilpailujen osal-
listumismaksuihin.

Nyt kisapirtillä järjestetään
bingon pelaamista. Kisa-Veikot
ovat myyneet Lumilyhty-kalen-
tereita monena talvena ja myy-
vät niitä myös nyt. Urheilukou-
lulaiset ovat saaneet ottaa ka-
lentereita myytäväksi ja saavat

Kisa-Veikkojen toimintaa
siitä pientä palkkaa. Myös mo-
net urheilukoululaisten van-
hemmat ovat osallistuneet ka-
lentereiden myyntiin. Kisa-Vei-
kot ovat myös keränneet roskia
monena vuonna.

Kesällä Kisa-Veikot kävivät
monissa urheilukisoissa, joista
jotkut kestivät monta päivää.
Kisa-Veikot ovat menossa jou-
lukuussa jouluhalli-kilpailuihin
ja ovat olleet siellä monena
muunakin vuonna. Kisa-Veikot
kävivät kesäkuussa isolla poru-
kalla Helsingissä FJG:ssä ja
menestyivät siellä hyvin. Kä-
vimme myös Vattenfall-kilpai-
luissa Vihdissä ja päädyimme
neljännelle sijalle tiukan kilpai-
lun jälkeen. Aiomme mennä
myös Tampereelle TJIG:hen
maaliskuussa. Viime kesänä
menestyimme Raahessa sisuli-
sä-huipentumissa hyvin ja
toimme Kestilään sieltä useita
kymmeniä mitalleja.

Toivomme, että Visa-Veikko-
jen urheilutoiminta jatkuisi
iloisissa merkeissä.

Tehnyt: Nina ja Ida
Kaarin Ojala, Heidi Akbaba, Nina Akbaba ja Ida Still tietävät ve-
nyttelyn merkityksen ennen kilpailua.

Kisa-Veikkojen nykyinen
nuorisotoiminta on tuottanut
tulosta jo valtakunnan tasolle
asti. Tero Huovinen tien avaa-
jana on savuttanut kaksi Suo-
men Mestaruutta. Kaksi vuot-
ta sitten hän voitti Vetelissä
P14 sarjan korkeushypyn tu-
loksella 175. Viime vuonna SM-
kilpailut epäonnistuivat Raa-
hessa, mutta Koululiikuntalii-
ton mestaruuskisoissa hyppy
taas kulki ja voitto tuli Suomen
kärkituloksella 186. Tänä vuon-
na Turengissa oli vuorossa mes-
taruus M16-sarjassa tuloksella
194. Tero hyppäsi kesällä Ke-
min kansallisissa vielä senttiä
korkeammalta 195, joka on
maan kärkitulos M16 sarjassa.

Hyvä tulos tiesi maaottelu-
edustusta M17 sarjassa Ruotsia
vastaan. Maaotteluun sattui
valitettavasti kesän musta het-
ki ja sijoitus jäi neljänneksi.
Tero on yleensä hyvä kilpailija,
parhaat tulokset tulevat kovim-
missa kisoissa, mutta oliko
maaottelu sittenkin ensikerta-
laiselle vielä liian kova paikka!
Sitä Tero ei itse myönnä. Voi-
makas myötätuuli sotki askel-

Seuran nuoret
SM-tasolla

merkit ja hypyt olivat ”mitä sat-
tuu”. Ehkä kuitenkin kilpailun
jännityksessä tuulen vaikutus
jäi huomioonottamatta.

Toinen SM-mitali KKV:lle
tuli P15 sarjan joukkuekeihääs-
sä, kun Heikki Roivainen ja
Jussi Koskinen nappasivat ho-
peamitalin yhteistuloksella
99.07 (Heikki 51.84, Jussi
47.23). Heikki onnistui vielä
syksyllä Vammalassa KLL:n
SM-kisoissa kesän parhaim-
paansa 58.58, jolla irtosi prons-
simitali.

Kalle Roivainen saavutti
kaksi SM-pistesijaa M17 sar-
jassa. Kuulassa irtosi seitsemäs
tila tuloksella 13.62 ja keihääs-
sä kahdeksas 60.32. T14 sarjas-
sa Sanni Kaikkonen ja Tiia
Saari saivat neljännen sijan sei-
väshypyn joukkuekilpailussa
yhteistuloksella 446 (223+223).

SM-kisoihin oikeuttavat tu-
lokset saavuttivat vielä Essi
Koskinen, Markus Suihkonen
ja Jarno Väyrynen. Heidän tu-
lokset eivät aivan riittäneet pis-
teille saakka, mutta jo SM-ta-
solla kilpaileminen on saavutus
sinänsä.

Suomen Mestari Tero Huovinen pääsi kansikuvapojaksi SUL:n
Kunniakierros-esitteeseen.

Maalaiskunnan nuorille oli aikaisemmin riit-
tänyt tekemistä talojen töissä. 1970- ja 80-lu-
vuilla tilanne oli muuttunut ja vapaa-aikaa oli
enemmän. Nuoret tarvitsivat muuta mielekäs-
tä tekemistä. Tähän tarjosi urheiluseura hyvän
avun. Kisa-Veikkojen toiminta keräsi Kestiläs-
sä valtaosan ikäluokan nuorista. Omalla koh-
dallani tätä tietenkin edesauttoi lähipiirin ak-
tiivinen työskentely seurassa.

Pitäjän kisat, Siikajokilaakson kisat ja piirin
kisat johtivat nopeasti valtakunnalliseen toi-
mintaan kohdallani. Urheilijana kehittymises-
säni suuri rooli oli sillä, että sain olla mukana
itseäni vanhempien ja siten parempien toimin-
nassa. Arto Kauppisen ja Jukka Pehkosen kans-
sa harjoitteleminen oli ratkaisevaa sille, että
pystyin etenemään niinkin vaativassa lajissa
kuin seiväshyppy. Myös maataloussihteeri Ris-
to Astalan tuleminen seuratoimintaan oli mie-
luisa asia. Keskuskoulun sali ja käytävät sekä
kunnantalon sali ja punttisali tulivat jokapäi-
väisiksi ja mieluisiksi harjoittelupaikoiksi.

Tulosten parantuessa vaatimukset harjoitus-
paikoille luonnollisesti kasvoivat. Siirtyminen
Kuortaneen Urheilulukioon Kisa-Veikkojen edus-
tusasussa oli iso askel. Siinä vaiheessa pääsin
mukaan maajoukkueryhmiin. Valmentajakseni
tuli Prahan EM-pronssimitalisti Rauli Pudas ja
harjoituskaveriksi tulevien Barcelonan Olympia-
laisten pistemies Asko Peltoniemi. Pääsin osal-
listumaan nuorten useisiin arvokilpailuihin ja
maaotteluihin. Vaikuttavia kokemuksia oli mm.
käynnit silloisen suljetun Itä-Saksan Leipzigis-
sa maaottelussa tai Kanadan Sudburyssä MM-
kilpailuissa, jossa Suomen joukkueen oppaat oli-
vat suomalaisten siirtolaisten jälkeläisiä. Näillä
matkoilla syntyi erittäin hyviä ystävyyssuhteita
kuten Kemin Mika Halvariin sekä Raahen Petri

Peltoniemeen. Arkista yhteenkuuluvuutta Kuor-
taneella lisäsi myös ylioppilaskirjoitusten jälkei-
nen asuminen nykyisen valmennusjohtajan Jar-
mo Mäkelän kellarissa.

Seuraava askel oli varusmiespalvelus Urhei-
lujoukoissa Lahden Hennalassa, jonka käytävil-
lä KKV:n värit näkyivät. Tämä 11 kk:n ajanjak-
so jäi lähtemättömästi mieleeni. Urheilukoulu
on jaettu kesälajien 2. eskadroonaan sekä tal-
vilajien 1. eskadroonaan, joihin pääsi valinta-
seulan kautta. Lähes vuoden ajan sain olla mu-
kana aitiopaikalla silloisten eri lajien huippu-
urheilijoiden kanssa. Tuvan siivousvuorot jaet-
tiin Kimmo Kinnusen korttipakalla ja viikon-
loppuvapaat alkoivat Mika Häkkisen Toyota
Celican kyydillä rautatieasemalle. Valentin Ko-
nosen uupumaton lenkkeily räntäsateessa oli
kunnioitettavaa. Samoihin aikoihin oli tullut
säännölliseksi tavaksi harjoitella talvisin Ete-
lä-Euroopan leireillä. Näillä matkoilla pääsim-
me tekemään tuttavuutta esim. urheiluyhtei-
söön vähitellen tulevaan arabiväkeen, joista ku-
waitilaiset olivat pioneereja. Sanoinkuvaama-
tonta oli myös pari viikkoa Italian Formiassa
yhtä aikaa Sergei Bubkan kanssa.

1990-luvun alussa aloitettuani opettajankou-
lutuksen siirryin edustamaan Oulun Pyrintöä.
Harjoitteluun ja kilpailemiseen liittyvät tarpeet
olivat silloin Oulussa. Seuroja vertailtaessa
Kisa-Veikkojen ei tarvitse kuitenkaan lainkaan
laittaa kynttiläänsä vakan alle. Viime vuosina
olenkin lämpimin mielin seurannut KKV:n ak-
tiivista seuratyötä. Laajat kokemukset ja elä-
mykset ovat kestisille nuorille tarjolla. Niiden
myönteisiä vaikutuksia ei voi liiaksi korostaa.

Ossi Helander

Urheiluseura kantaa pitkälle

KIITOKSETKIITOKSETKIITOKSETKIITOKSETKIITOKSET
KAIKILLEKAIKILLEKAIKILLEKAIKILLEKAIKILLE

TUKIJOILLEMMETUKIJOILLEMMETUKIJOILLEMMETUKIJOILLEMMETUKIJOILLEMME



10 Kestilän Kisa-Veikot 70 vuottaKestilän Kisa-Veikot 70 vuottaKestilän Kisa-Veikot 70 vuottaKestilän Kisa-Veikot 70 vuottaKestilän Kisa-Veikot 70 vuotta

Kisa-Veikkojen hiihtotoimin-
ta on varsin vilkasta. Sarjahiih-
dot pyörivät joka talvi Maksin-
harjun loistavilla suorituspai-
koilla kunnan liikuntatoimen
kanssa hyvässä yhteistyössä.
Osanottajia riittää pienimmistä
varttuneimpiin. Aloittelijat saa-
vat hyvää oppia hiihtotaidossa
ja kilpailemisessa.

Siikalatvacup kerää Kesti-
lästä suurimmat osanottajajou-
kot, samoin kuin Siikalatvakun-
tien viestihiihtokin. Valitetta-
vasti maakuntaviestin tasolle
hiihtäjien määrä ei riitä. Yhteis-
joukkue, joka kootaan Siikalat-
van alueelta, mahdollistaa pien-
ten kuntien osallistumisen
maakuntaviestiin.

SM-tasolla nuorten sarjassa
Kisa-Veikoista kilpailee Jouko
Niiranen. Jouko on päättämäs-
sä lukio-opiskeluaan Sotkamon
urheilulukiossa ja tulevalta tal-
velta hän odottaakin hyvää me-
nestystä. Harjoittelu on edennyt
hyvin Vuokatin mahtavissa olo-
suhteissa.

Aikuisten valtakunnan tason
hiihtomenestys on veteraanien
varassa. Erkki Tiikkajan mita-

Hiihtäen hyvä tulee

lilista on jo pitkä, varsinkin
ampumahiihdossa. Tapio Tervo-
nen ylsi myös mitalikantaan vii-
me talvena.

Veli Karjaluoto toi ampuma-
hiihdon aikanaan Kestilään ja
siitä asti laji on ollut seuran
ohjelmassa. Hän menestyi itse-
kin SM-tasolla aina mestaruu-
teen saakka veteraanisarjassa.

Ampumahiihdossa Kestilä on
kuulunut piirin parhaimmis-
toon jo pitkän aikaa. Karjaluo-
dot isä poikineen, Tiikkajan
Erkki ja Pasi, Tervosen Tapio,
Kariojan Matti, Huovisen Arto
sekä Kilpelanahon pojat Heik-
ki ja Jaakko ovat olleet ja osa
edelleenkin tuttuja nimiä am-
pumahiihtokisoissa.  Takavuosi-
na myös tytöt harrastivat Kes-
tilässä ampumahiihtoa. Johan-
na Suorsa ja Anne Keskitalo lie-
nevät aktiivisimmat. Johanna
saavutti T14 sarjassa pronssia
SM-tasolla.

Myös ampumahiihtokisojen
järjestäjänä Kestilä kuuluu pii-
rin vakiokalustoon. Täällä olo-
suhteet ovat lajin kannalta erit-
täin hyvät. Ainut ongelma on il-
kivalta. Näyttötaulut laittei-

Kestilän nuoret Emmi Taipaleenmäki, Anniina Kemi, Valtteri Rantonen, Tuomas Pellikka, Miikka
Tervonen ja Jenni Still Rokualla koululiikuntaliiton hiihtokisoissa kokemusta ja menestystä hake-
massa.

Ampumahiihtoveteraanit vasemmalta Tapio Tervonen, Matti Karioja, Erkki Tiikkaja ja Veli Karjaluoto.

Jouko Niiranen Laskiaishiihdoissa 2005.

neen, sekä muukin alueen ka-
lusto, joutuvat turhan usein il-
kivallan kohteeksi.

Tuotakoon esille vielä Veli
Karjaluodon merkittävä panos
Maksinharjun urheilualueen

kehittämisessä ja itse rakenta-
janakin. Ilman hänen aktiivi-
suutta ja peräänantamatto-
muutta ei Maksinharju olisi sitä
mitä se nyt on.

Kestilän Laskiaishiihdot
ovat luku sinänsä. Ne tunne-

Kestilä

OMASTA
KAUPASTA
EDULLISESTI!

taan ympäri Suomen ja varsin-
kin Pohjois-Suomen yhtenä
merkkitapahtumana. Seuran
70-juhlavuosi 2006 aloitettiin
järjestämällä 115:s Laskiais-
hiihtokilpailu.

Erkki Helander
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Kestilän Kisa-Veikkojen pesä-
pallojoukkue asetti syksyllä 2000
tavoitteekseen nousun maakun-
tasarjasta suomisarjaan. Talvel-
la tehtiin töitä Erkki Helanderin,
Sakari Rasinkankaan, Tapani
Leinosen ja Timo Leiviskän laa-
timan harjoitussuunnitelman
mukaan. Vaikka osa joukkuees-
ta oli jo hajaantunut opiskele-
maan eri puolille maakuntaa,
kokoontui se viikonloppuisin yh-
teisharjoituksiin.

Pelikaudella 2001 Kestilä pe-
lasi maakuntasarjaa luoteisloh-
kossa. Ennakkoon kovimpana
vastuksena pidettiin Halsuan
joukkuetta, koska se oli hankki-
nut pelimiehiksi ylemmän sar-
jatason kokemusta omaavia pe-
laajia.

Kisa-Veikot kokikin ensim-
mäisen kotitappion Halsualle
jaksoin 0–2. Jaksot päättyivät
4–7 ja 3–6. Tappiosta huolimat-
ta pelijohto oli tyytyväinen pe-
liin, koska sarjajohtajaa vastaan
pystyttiin rakentamaan omaa
peliä kuitenkin hyvin.

Kestilä aiheutti ensimmäisen
pistemenetyksen Halsualle sen
kotikentällään voittamalla en-
simmäisen jakson 18–16. Hal-
sua johti jo 12–0, mutta sen jäl-
keen kun Kestilän pojat saivat
hengen päälle, joukkuetta ei pi-

Pesäpalloa pelattiin kesällä 2001 ja 2002

dätellyt mikään. Kunnareitakin
iskettiin peräti viisi. Koko po-
rukka onnistui sisäpelissään si-
ten, etten ole myöhemmin sel-
laista kokenut. Pesäpallopelin
yllättävyydestä kertoo se, että

Halsua voitti seuraavan jakson
22–4 ja tiukan supervuoron 2–
1. Koko ottelu kääntyi siten Hal-
suan voitoksi jaksoin 2–1.  Hal-
sua juhli loppukesästä nousua
suomisarjaan.

Kesä 2002
Seuraavana kesänä 2002

Kisa-Veikot lähti jälleen hake-
maan sarjanousua. Maakunta-
sarjan luoteislohkoon oli luotu
uusi kahden parhaan joukkueen
välinen loppusarja, jossa rat-
kaistiin sarjanousija.

Kestilä voitti runkosarjan ja
varmisti kotiedun nousukamp-
pailuihin.

Ottelusarja aloitettiin Kesti-
lässä. Haapajärvi voitti ensim-
mäisen jakson 9–3. Kotijoukkue
tiivisti ulkopeliään ja toinen jak-
so voitettiin 3–2. Supervuoros-
sa Hannu Roivainen ratkaisi
tarkalla kolmosrajaleikkurilla
voiton kotiin.

Toinen ottelu pelattiin Haa-
pajärvellä. Ensimmäisen jakson
voitti Pesä-Kiilat 5–1. Toinen
osa ottelusta meni Kestilälle
numeroin 1–0. Ratkaisujuoksun
löi Jaakko Niiranen. Superin
ratkaisi Kai Pätsi Pesä-Kiiloil-
le kumurallaan, joka yllätti
KKV:n kopparit.

Ratkaisua tulivat haapajärvi-
set hakemaan Kestilään kol-
manteen otteluun. Jaksoluvut
olivat tiukat mutta valitettavas-
ti vieraitten kunniaksi 1–2 ja 2–
4. Tappiosta huolimatta peli oli
parasta, mitä Kestilän kentällä
oli vuosikausiin nähty. Täytyy
ottaa huomioon myös se, että
joukkueesta kaikki olivat muut-
taneet jo ennen ratkaisevia ot-

Joukkue KK-OsVa pelin jälkeen 5.7.2003. Pelaajat takaa vasemmalta Hannu Roivainen (pj.), Jaakko
Niiranen, Jukka Holappa, Paulus Leinonen, Jani Lämsä ja Tuomas Jokisaari. Edessä vasemmalta
Jarkko Puurunen, Pekka  Piippo, Olli Piippo, Jaakko Piippo ja Timo Yrttiaho.

Kisa-Veikkojen pesäpallojoukue 1960-luvun lopulta. Joukkue peli-
järjestyksessä oikealta Paul Tiikkaja, Erkki Tiikkaja, Yrjö Rasin-
kangas, Tapani Kesti, Pentti Näpänkangas, Aimo Suorsa, Kauko
Seppänen, Tapani Pääkkö ja Matti Still.

teluja opiskelupaikkakunnille,
joten lyöntivireen hakeminen jäi
itse peliin. Voitollaan Haapajär-
vi nousi suomisarjaan ja ratkai-
sevina pelimiehinä toimivat en-
tiset superin pelaajat.

Kestilän Kisa-Veikkojen jouk-
kueessa pelasivat kesällä 2001
ja 2002 seuraavat pojat: Jukka
Holappa, Tuomas Jokisaari,
Heikki Kilpelänaho, Paulus Lei-
nonen, Tapani Leinonen, Simo
Leiviskä, Jani Lämsä, Mika
Lämsä, Jaakko Niiranen, Joni
Nikula, Jaakko Piippo, Olli Piip-
po, Teemu Piippo, Hannu Roi-
vainen, Jussi Tieva, Antti Tieva
ja Timo Yrttiaho.

Pelinjohtajina KKV:llä toimi-
vat Timo Leiviskä, Sakari Ra-
sinkangas ja Tapani Leinonen.

Pesäpallon pelaamista ovat
sarjatasolla jatkaneet Simo Lei-
viskä, Hannu Roivainen ja Tuo-
mas Jokisaari. Hannu Roivainen
toimi yhden kauden Pasi Tiikka-
jan apuna Tyrnävän naisten su-
perpesisjoukkueen pelinjohtaja-
na. Simo Leiviskä saavutti Lipon
joukkueessa A-poikien  superpe-
sissarjassa kultaa.

Joukkuehenki
elää edelleen

Pesäpallon pelaaminen sarja-
tasolla on Kestilässä loppunut.
Poikien talkoilla laittamaa koti-
pesän tekonurmea kuluttavat
piikkarit yhdessä kesän hege-
monia-ottelussa: ukkomiehet
vastaan poikamiehet. Tämä
kiihkeä paikallisottelu tuo Kes-
tilän kentälle omat kasvatit su-
perpesiksen huipulta Marko
Rasinkankaan, Seinäjoen Mai-
la-Jusseihin siirtyvän Harri Yrt-
tiahon ja uransa lopettaneet
mestaruudenkin voittaneen
Panu Suorsan sekä Harri Tegel-
bergin. Harrilla on kokemusta
myös miesten superpesiksen pe-
linjohtamisesta. Ukkomiehet
ovat vertyneet voittajiksi häm-
mästyttävän monta kertaa. Hy-
vin harjoitetut taidot löytyvät
selkäytimestä aina vain uudes-
taan.

Pesäpallo tuskin tulee nouse-
maan sarjatasolle pienillä paik-
kakunnilla, ellei uusi viiden
kunnan kuntaliitos tuo piristys-
ruisketta kansallispelin harras-
tajamääriin.

Pesäpallopitäjässä
Nurmossa
8.11.2006
Timo Leiviskä

C-tytöt v. 1996 takarivi: Teija Kesti, Tarja Keihäskoski, Marjo Suorsa, Satu Sainila, Kaija Kalaoja,
Juha Karjalainen (valm.) Eturivi: Hanne Holappa, Anne-Mari Rasinkangas, Satu Tuomola, Tiina Kesti,
Lea Niirnen ja Suvi Karjalainen.

C-pojat v. 1993 vas. ylärivi: Jukka Holappa, Antti Tieva, Paulus Leinonen, Jussi Karjalainen, Juha
Karjalainen (valm.) 2. rivi: Mika Lämsä, Harri Yrttiaho, Marko Rasinkangas, Olli Piippo, Vesa Peho-
nen. Eturivi: Teemu Piippo ja Hannu Roivainen.

KKV:N PESÄPALLOJUNIORIJOUKKUEITA 90-LUVULLA
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Tänä päivänä seurojen toi-
minta on taloudellisesti entistä
vaikeampaa. Aikaisemmat tulo-
lähteet ovat kuihtuneet. Tans-
seja ei enää kannata järjestää
ja bingokin kituu plus /miinus
tilanteessa.

On siis keksittävä ja järjes-
tettävä muita keinoja. Toinen
vaihtoehto on tietenkin toimin-
nan vähentäminen tai lopetta-

Kunniakierroksella rahaa
seuratoimintaan

Suomen Urheiluliitto on ke-
hittänyt seurojen käyttöön työ-
kalun varainhankintaan. Se on
KUNNIAKIERROS. Idea on
alun perin amerikkalainen yli-
opistourheilun käyttämä. Siinä
kierretään urheilukenttää tai
jotakin sopivaa reittiä tunnin
ajan kukin omaan vauhtia ja
omalla tavallaan. Kyseessä ei
siis ole kilpailu. Kukin kunnia-

kiertäjä hankkii itselleen tuki-
joita eli nykytermillä sponsorei-
ta. Tukimaksu voi olla kerta-
summa tai sitten kunniakiertä-
jä myy itsensä kierrosmaksu-
hinnoitellen. Kuka hyvänsä voi
tulla kunniakierrokselle mu-
kaan, joko maksamalla itse
kierroksensa tai nimenomaan
hankkimalla itselleen tukijoita.
Jokainen voi myös haastaa ys-
täviään tapahtumaan mukaan.

Idea on täysin hölmö! Näin
minäkin ajattelin, kun Urheilu-
liitossa työssä ollessani asiaa
meille esiteltiin. Kukapa toisen
liikkumisesta maksaisi. Liiton
talousihmiset lähtivät kuiten-
kin ennakkoluuloja uhmaten
sitä toteuttamaan ja tarjoa-
maan seuroille. Epäluuloista
huolimatta kunniakierros on-
nistui, joukko seuroja lähti roh-
keasti mukaan. Seuraavina
vuosina järjestäjien määrä kas-
voi voimakkaasti. Nyt kunnia-
kierrosta on toteutettu jo 25
vuotta ja se tuottaa urheilulle
vuosittain keskimäärin miljoo-
na euroa.

Kisa-Veikotkin tarttui aja-
tukseen heti alkuvuosina, vuon-
na 1984. Veli Kalaoja oli täällä
alusta alkaen järjestämässä
kunniakierrosta ja on edelleen-
kin lähes joka vuosi eniten tu-
kijoita ja tukieuroja keräävä
henkilö. Toinen henkilö, joka
tässä yhteydessä on aihetta tuo-
da esiin, on Liisa Suorsa. Liisa
on ollut aktiivinen kerääjä ja
kunniakiertäjä alusta lähtien.

Kestilän kunniakierros on to-
teutettu ja onnistunut vaihtele-
vasti. Tänä vuonna, seuran 70-
vuotisjuhlavuonna, saavutettiin
uusi ennätys. Keräystulos ylitti
3000 euroa. Tämänvuotinen
hyvä tulos huomioitiin Pohjois-
Pohjanmaan piirinkin taholla.
Kisa-Veikot sai palkinnoksi Suo-
mi-Ruotsi maaottelumatkan lip-
puineen, matkoineen ja majoi-
tuksineen. Palkinnon kohdetta ei
kauan tarvinnut miettiä, se kuu-
lui luonnollisesti Veli Kalaojalle.
Veli kertookin toisaalla tässä leh-
dessä maaottelumatkasta ja
kunniakierroksesta.

Aktiivisimmat seurat kerää-
vät kunniakierroksella kymme-
niätuhansia euroja. Suomen en-
nätys on Kristiinankaupungil-
la. Kymmenentuhannen asuk-
kaan kaupungissa kerättiin vii-
me vuonna yli 68.000 euroa, jos-

ta seuralle jää korotuksineen ja
bonuksineen n. 70 %, lähes
50.000 euroa.

Aki Parviaisen kotiseura Py-
häselän Urheilijat keräsi kaksi
vuotta sitten yli 58.000 euroa.
Pyhäselän asukasmäärä on vii-
si kertaa suurempi kuin Kesti-
län. Suhteutettuna se vastaisi
meillä n. 12.000 euroa.

Kestilässä urheilukoululaiset
keräävät kunniakierroksella ra-
haa mm. kilpailujen osanotto-
maksuihin. Osanottomaksut
ovat nykyisin varsin hintavia,
yleensä 5 – 8 euroa/laji. Seural-
la ei ole taloudellisia mahdolli-
suuksia maksaa kaikkia osanot-
tomaksuja. Niinpä urheilijat
itse hankkivat rahaa toimin-
taansa omalla aktiivisuudel-
laan.

Kestilässä olemme järjestä-
neet kunniakierrostapahtuman
yhteyteen silloin tällöin oheis-
ohjelmaakin. Tänä vuonna kil-
pailtiin kottikärryn työnnössä
pareittain. Joskus täällä on vie-
raillut kymmenottelija Petri
Keskitalo. Kerran oli keihään-
heittäjä Jorma Markus kilpai-
lemassa pallonheitossa pesä-
pallomiesten kanssa.

Kunniakierrostuotosta jää
suoraan seuralle 50 %, joka tuo-
ton kasvaessa myöskin prosent-
teina kasvaa. Toinen puoli ja-
kaantuu siten, että osa menee
järjestelmän pyörittämiseen,
markkinointiin, materiaalin,
ym. kuluihin ja loppuosa SUL:n
nuorisotoimintaan ja valmen-
nukseen. Näin liiton osuudesta-
kin vielä suuri osa palautuu
kentälle, ovathan leirityksessä
olevat urheilijat seurojen urhei-
lijoita. Myös Kisa-Veikkojen lii-
ton leirityksessä olevien urhei-
lijoiden osalta kompensoidaan
kustannuksia tällä liiton osuu-
della.

Kunniakierros on riskitön
tapa hankkia varoja seuran toi-
mintaan. Se ei maksa seuralle
mitään. Liitto on hankkinut
tarvittavat luvat, markkinoi
sen valtakunnallisesti ja antaa
materiaalin seuroille ilmaisek-
si. Kunniakierros on valvottua
luvanvaraista toimintaa ja se
on SUL:n omistama rekisteröi-
ty tuote. Sitä ei kukaan saa jär-
jestää omana tapahtumana.

Yhteistyöllä se pelaa!

Erkki Helander
Kottikärrykisa kunniakierroksen yhteydessä. Työntöparit; Timo Kaikkonen ja Jari Hämeenaho, Hen-
ri Kylmänen ja Tero Huovinen, Matti Tervonen ja Jukka Still.

Lasten vanhempien ja urheilukoululaisten välinen sukkulaviesti kunniakierroksen yhteydessä. Äidit
Tuija Saari, Arja Akbaba ja Päivi Viio-Still valmiina  tiukkaan kisaan.

Kestilän kuniakierros lähtötunnelmissa. Etualalla hiihtäjät Erkki Tiikkaja ja Jouko Niiranen myös
juoksutunnelmissa. Kunniakierroskonkari Veli Kalaoja tarkkailee taustalla tilannetta.

minen. Tällainenhan oli tilan-
ne tosiasiassa Kisa-Veikoissa-
kin muutama vuosi sitten. Toi-
minta saatiin kuitenkin elpy-
mään yhteistyöllä. Kovin ke-
huttavaa se ei ole vieläkään,
varsinkaan taloudellisesti,
mutta eteenpäin on menty.

Siispä rahaa seuran kirs-
tuun hankkimaan, ei seiso-
maan vaan toimintaan.
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Kukapa bingon pelaaja ei
tuntisi Koskelan Marja-Liisaa.
Kun Kisapirtille astuu sisään,
vastassa on aina iloinen Kesti-
län bingoemäntä Marja-Liisa ja
aisaparina yhtä ystävällinen
Näpänkankaan Heikki. Pienen
jutustelun ja kuulumisien jäl-
keen pelaajat siirtyvät peliliput
kädessä  tuttuun ja turvalliseen
pelipaikkaansa; kuka salin puo-
lelle, kuka ravintolaan. Ja ukko-
porukka omaan nurkkaansa al-
kuverryttelyksi korttia pelaa-
maan.

Marja-Liisa on kerännyt ym-
pärilleen joukon kavereita, jot-
ka vuoroilloin ovat työvuorossa,
ettei hänen aivan joka kerta
tarvitse pyörittää bingokoria ja
pääsee itsekin pelaamaan.

Bingon pyörittäjistä tahtoo
kuitenkin olla aina pulaa. Niin-
pä hän onkin hankkinut virka-
apua Vaalan puolelta. Marja-
Liisa kiittää lämpimästi vaala-
laisia kavereitaan. Ja että yh-
teistyö pelaisi laajemminkin,

Marja-Liisa Koskela – BINGO
hän itse käy avustamassa vie-
lä Piippolan bingossa.

Bingon vetämisen Marja-Lii-
sa kokee hauskana, jännittävä-
nä yhteisenä tapahtumana.
Yhtä asiaa hän kuitenkin ih-
mettelee, miksi kestiset pelaa-
jat ovat niin vähissä. Suurin
osa pelaajista tulee naapuri-
kunnista. Kun pelin kannatta-
vuus on siinä ja siinä, ilman ul-
kopaikkakuntalaisia ei peli var-
masti pyörisi Kestilässä. Niin-
pä hän toivookin, suorastaan
velvoittaa kestisiä terästäyty-
mään bingon pelaamiseen. On-
han bingo Kisa-Veikkojen tar-
joamaa toimintaa ja ajanvietet-
tä kaikelle kansalle, kun muu-
toin urheiluseuran toiminta
keskittyy urheilijoihin ja urhei-
lemiseen. Ja nyt kun Kisapirtil-
lä on tosi hyvät puitteet, toivoisi
myös kestisten innostuvan pe-
listä. Mikäli pelaajien määrä ei
syksystä lisäänny, joudutaan
pelaaminen ainakin talvikau-
deksi taas lopettamaan, toteaa

Marja-Liisa harmistuneena.
Bingolla on Kestilässä pitkät

perinteet. Peli aloitettiin 70-lu-
vun alussa aivan ensimmäisinä
Pohjois-Pohjanmaalla. Keski-
pohjalaiset olivat täälläpäin
bingon edelläkävijöitä. Allekir-
joittaneella on kunnia olla pe-
lin alullepanija Kestilässä. Tun-
netuimpia ja pisimpään peliä
pyörittäneitä ovat olleet Kan-
gaskestin Heikki adjutantti-
naan Suorsan Martti, Rasin-
kankaan Arja, Tulpon Pekka ja
nyt sitten Koskelan Marja-Lii-
sa, unohtamatta toimitsijateh-
tävissä pitkään mukana ollut-
ta Suorsan Tuulaa.

Peli on aina hyvin voimak-
kaasti henkilöitynyt kunkin
ajan pelivastaavaan. Kestilän
bingo oli aikanaan sama kuin
Kangaskestin Heikki. Samoin
kuin Kestilän bingosta puhut-
taessa Rasinkankaan Arjan ai-
kaan, se yhdistettiin aina Ar-
jaan. Tällä hetkellä Kestilän
bingon ja Marja-Liisan kohdal-

Tuttu näky, Marja-Liisa Koskela työnsä ääressä Kisapirtillä.

Juoksu alkaa juhannusvii-
kon jälkeen lauantai-iltana Uts-
joelta klo 16.00. Eletään vuotta
1986. Olemme tulleet Utsjoelle
Helanderin Erkin autolla, ta-
voitteena hoidella SUL:n osuu-
det Pohjois-Suomen pätkillä.
Mukana meidän kyydissä Erkin
ja minun lisäksi on Tervon Ka-
levi Rantsilasta ja Holapan
Hannu Oulusta (entinen lukio-
kaveri Vaalasta). Meitä on koot-
tu pieni porukka, joka juoksee
SUL:n osuudet. Rovaniemeltä
on muutama kaveri. Joukkuei-
ta on noin 200 ja ruuhkaa syn-
tyy liikenteessä. Juoksu etenee
kuitenkin aikataulussa, ja hoi-
damme kukin omat osuutemme
suunnitellusti. Mukana on
olympiavoittajia, Lasse Viren,
Pekka Vasala, Juha Mieto ym.

Vuosi toisen jälkeen osallis-
tumme juoksuun. Erkin kanssa
minulle tulee juoksusta perin-
ne. Mieleenpainuva tapahtuma
on yhtenä kesänä, kun hoite-
lemme sateisessa säässä kah-

Kestilän Kisa-Veikot Suomi-juoksee viestissä
destaan välin Kemistä Hauki-
putaalle. Juoksen yhtäkyytiä
kaksi osuutta, noin 40 km. Li-
säksi samalle päivälle tulee joh-
tojuoksijaosuus Sipolasta Pulk-
kilaan ja aiemmin ennen Kemiä
juostu osuus. Samalle vuoro-
kaudelle noin 70 km yhteensä.

Kestilän Kisa-Veikot hoitaa
johtojuoksijaosuuden ja järjes-
telyt välillä Sipola Pulkkila.
Juoksen johtojuoksijana 16
vuonna peräkkäin. Loppuvuosi-
na jouksu alkaa jo hiipua. Se
näkyy ennen kaikkea osanotta-
jamäärissä. Pulkkilassa on aina
hieno vastaanotto juoksijoille.
Alueeltamme näkyvin joukkue
on Rantsilan Turvesheikit. Mu-
kavat muistot näistä vuosista ja
tapahtumista ovat säilyneet
mielessäni.

Veli Kalaoja

le voidaan vetää yhtäläisyys-
merkki.

Marja-Liisa tuli mukaan en-
sin pelaamaan ja ihmettele-
mään Kestilän bingomeininkiä.
Sitten Arja pyysi hänet peliä
pyörittämään vuonna 1996 ja
pelivastuu siirtyi hänelle vuo-
situhannen vaihteessa. Kuinka

kauan hän vielä jaksaa vetää
joskus raskastakin bingorekeä,
riippuu teistä hyvät pelaajat.
Kun on väkeä pelipaikalla, on
vetäjänkin mieli iloinen ja työ
hauskaa.

Erkki Helander

Veli Kalaoja SUL:n viestinviejä-
nä jossakin Lapin maisemissa.
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Koin elokuussa 2006 iloisen
yllätyksen Helanderin Erkin
kysyessä, että olisinko kiinnos-
tunut lähtemään Suomi-Ruotsi
yleisurheilumaaotteluun Hel-
sinkiin 25.–26.8.06. Työn ja kii-
reen keskellä en heti vastannut
myönteisesti, mutta jo minuu-
tin verran puhelun jälkeen pää-
tin, että totta kai lähden mat-
kalle. Olin seurannut maaotte-
lua pikkupojasta lähtien, niin
kaukaa kuin muistokuvia löy-
tyy. Pekka Tiilikaisen ja Paavo
Noposen selostukset ovat vielä-
kin selkeästi muistilokeroissa.
Ennen televisioaikaa, 60-luvun
alkua, radio oli kohdallani tär-
keä urheilukipinän sytyttäjä.
Kuuntelin varmasti melkein
kaikki yleisurheilu- ja hiihtolä-
hetykset.

Perjantaiaamuna 25.8. ajelin
autollani Pulkkilan ABC:lle, jon-
ne jätin autoni. Sieltä nousin
linja-autoon. Auto oli lähtenyt
varhain Pudasjärveltä. Noin
kymmenen vuoden ajan Pudas-
järven yleisurheilufanit olivat
käyneet maaottelussa Helsin-
gissä tai Ruotsissa. Maaottelu-
matka oli heille jo perinne. Ou-
lusta kyytiin olivat tulleet Saa-
relan Jussi ja Vehkaojan Ari
sekä Rantsilasta Similän Heik-

ki ja Inkeri. Jussi on yhtä vilkas-
liikenteinen ja nuorekas kuin
60-luvun lopulla, jolloin hän teki
minulle ensimmäiset harjoitus-
ohjelmat. Vehkaojan Arin pitkä
kestävyysjuoksu-ura on pitänyt
myös hänet erittäin hyväkuntoi-
sena. Rantsilan Raikkaan Heik-
ki Similä oli aikanaan alueem-
me hiihdon kestomenestyjä. In-
kerin muistan vuoden 1969 Ala-
järven SM-maastojen loppusuo-
ran peltoaukealta, jossa Inkeri
voitti naisten sarjan SM-kultaa.
Miellyttäviä muistoja noista sa-
moista kisoista on vielä Vaalan
Karhun Matti Salosen voitto A-
pojissa sekä Vaalan Karhun
joukkuehopea A-pojissa, jossa
minäkin olin mukana. Kaksi
vuotta myöhemmin Hämeenlin-
nan SM-maastoissa Jussi Saa-
relan porukat ottivat nuorten
sarjassa Pohjois-Pohjanmaalle
kolmoisvoiton, Ylikiimingin
Nuijamiehet, Vaalan Karhu ja
ONMKY. Ari oli Ylikiimingin
joukkueessa ja minä Vaalan
Karhussa. Ja paljon muutakin
menestystä tuli näille seuduille.

Helsinkiin saavutaan hyvis-
sä ajoin iltapäivällä. Majoitun

samaan huoneeseen Kuusamon
Kurvisen Pentin kanssa. Olem-
me molemmat saaneet tämän
ilmaisen matkan hyvästä kun-
niakierrostoiminnasta. Kesti-
län Kisaveikoissa olen ollut
mukana keväisessä kunniakier-
rostapahtumassa vuodesta
1984 lähtien. Piiri on palkinnut
kaksi seuraa Pohjois-Pohjan-
maalta, Kuusamon Erä-Veikot
ja Kestilän Kisa-Veikot. Stadi-
onille on matkaa vajaa kaksi
kilometriä. Maaottelu alkaa klo
18.00. Olympiastadion täyttyy,
mutta tyhjiäkin paikkoja jää.
Yleisöä kertyy perjantai-illaksi
noin 27000. Tunnelma on tosi
mahtava. Ruotsalaiset hallitse-
vat naisten maaottelua. Mies-
ten maaottelu on tasaisempaa
ja ensimmäisen päivän jälkeen
näyttää siltä, että Ruotsi vie
myös miesten maaotteluvoiton.
Katsomossa näen entisen seu-
rakaverini, Säräisniemeltä ko-
toisin olevan Matti Salosen,
maaottelujuoksijana aikanaan
Ruotsi-ottelussa.

Toinen ex-vaalalainen Raimo
Reinikka tunnistaa minut ruo-
kajonosta. Raimo toimi pitkän

Maaottelumatkalla Helsingissä

Linjuri kiitää kohti
Raattia Tuomaalan Ens-
kan ajamana. Kisat alka-
vat kello kaksitoista ja
matkaakin on vielä jäljel-
lä. Kyllä me taas pärjääm-
me! Onhan meillä vahva
joukkue mukana: Yhdellä
silmäyksellä näen etupen-
kissä vieressäni istuvan
Siikosen Liisan ja vierei-
sellä penkillä valmenta-
jamme Helanderin Erkan
pikkupiikkejä vaihtamas-
sa, kuten tavallisesti. Vä-
hän taempana istuu Siiko-
sen Tuula vierellään Moi-
lasen Eila. Kariojan Armi,
Mannermaan Aino, Mus-
tosen Inkeri ja nuorempaa
vuosikertaa: Kalaojan
Pirkko, Suorsan Päivi,
Kestin Tarja, Kangaskes-
tin Malla sekä Keräsen
Seija ovat valloittaneet
auton keskiosan. Taka-
penkeiltä kuuluvat Rasin-
kankaan Sakarin ja Jus-
sin, Suorsan Asmon, Aro-
lan Sepon sekä Lämpsän Ollin
äänet. Varmaan tuppia pela-
taan! Rasinkankaan Ari, Huo-
visen Urpo ja Alasalmen Tapio
istuskelevat vähän hiljempaa.
Tämä kesä on sujunut oikein
hyvin, kiitos siitä ahkeran tal-
viharjoittelun. Erkan kerhossa
kuljimme koko talven joka
maanantai ja omaa harjoitus-
ohjelmaa, Erkan tekemää, nou-
datimme muut viikonpäivät.
Pari kertaa pääsimme oikein
Tervolaan asti harjoittelemaan.

Piirinmestaruuskisoihin
olemme menossa. Sama kutina
on mahan pohjassa kuin silloin,
kun olimme Kuortaneella SM-
viesteissä. Silloin tuli vettä kuin
aisaa ja kisaa odotellessamme
kuuntelimme autossa papukai-
ja G.E. Pula-ahon naurettavaa
kuunnelmaa. Vaikkei mesta-

Matkamuistoja

ruutta silloin tullutkaan, muka-
via kokemuksia kyllä! Siellä ei
tarvittu ”valeteippausta” niin
kuin silloin Tampereen suurki-
soissa. Juoksin silloin vielä 800
metriä. Erkka varmaan näki
epävarmuuteni ja jännitykseni
ja keksi laittaa urheiluteipin
polven alapuolelle, että juoksu
kulkisi paremmin. Ja kyllä kul-
kikin! Juoksin ihan ennätykse-
ni pintaan. Tampereella meitä
olikin iso joukko! Me tytöt yö-
vyimme Pyynikin koululla ja
Mannermaan Liisa oli meillä
tyttövahtina.

Jännityskutinaa ei puuttu-
nut silloinkaan, kun koko vies-
tiporukkamme pääsi Kalotti-
maaotteluun! Siikosen Tuula ja
Liisa, Kariojan Armi ja minä,
kukin lajejamme edustamaan.
Olihan se hienoa pukea Suomi-

verkkari päälle ja hypätä
korkeutta Suomen väreis-
sä Tromssan urheiluken-
tällä Norjassa! Erkkakin
oli mukana. Kuka se nyt
ilman valmentajaa sellai-
sella matkalle lähtisi! –
Meillä on aika hyvä ikä-
luokka. Pääsimme tyttö-
joukkueella jopa piiricupin
loppukilpailuihinkin ihan
Espooseen asti. Se oli val-
takunnan kisa. Siellä
saimme vastaamme aivan
oman ikäluokkamme Suo-
men huippunimiä. Vielä
hyvin pärjäsimmekin!

Moottori hurisee, mai-
semat vaihtuvat. Ajamme
läpi Oulun kaupungin
kohti Tuiraa. Linjurimme
kaartaa Raatin parkki-
paikalle. Kassit kainaloon
ja pukuhuoneen kautta
verryttelemään. Oma laji-
ni alkaa jo aivan alussa,
sillä korkeus kestää aina
niin kauan. Hyppypaikal-
ta ehtii kyllä hyvin huu-

tamaan radan varteen seuraka-
vereille, vaikka omaan lajiin pi-
täisikin keskittyä.

Kisat menevät hyvin, niin
minulta kuin monelta muulta-
kin. Palkintokorokkeelle kiipe-
ää usein urheilija, jolla on vih-
reä, puna-valkoraitainen verk-
kari, jonka rintapielessä lukee:
KKV. Tulipa kahmittua joitakin
mestaruuksiakin! Kotimatkalla
napostelemme eväitä ja ker-
taamme suorituksiamme. Lin-
jurin täyttää mukava puheen
sorina, vaikka osa porukasta
nukkuukin.

Ensi viikolla on seuraottelu
Oulunsalossa. Taas on vähän
pehmeämpi alusta hypätä. Pi-
tääkin muistaa vaihtaa pitkät
piikit...

Sirkku Vainio-Hynnilä
(Mannermaa)

ajan Viipurin Urheilijoiden toi-
minnanjohtajana.

Toinen maaottelupäivä alkaa
klo 17.00. Sää on mitä parhain
sekä urheilijoille että katsojil-
le. Yleisöä on toisena kisapäivä-
nä lähes täysi tupa, 32000 kat-
sojaa. Edellisen päivän miesten
400 m:n aitajuoksu vielä tym-
pii. Janne Mäkelän voittojuok-
su hylättiin ratarikon vuoksi.
Naisten maaottelu menee Ruot-
sin tahtiin. Paula Tarvaisen pit-
kä keihäskaari saa yleisön myl-
vimään. Suomalaisen yleisön
kannustus on valtavaa jokaisen
suomalaisen suorituksen aika-
na. Miehet venyvät monessa
lajissa ja alkaa näyttää siltä,
että miesten maaottelusta tulee
äärimmäisen tasainen. Estei-
den Euroopan mestari Jukka
Keskisalo ratkaisee maaottelun
viimeisessä lajissa 1500 m:llä.
Maaotteluvoittoon riittää Ju-
kan voitto. Pitkä kiri irtoaa ke-
veästi ja Jukka Keskisalo ottaa
ylivoimaisen voiton. Miesten
maaotteluvoitto tulee sittenkin
hieman epäonnisen ensimmäi-
sen päivän jälkeen. On juhlin-
nan aika. Suomalaiset iloitse-

vat Helsingin kaduilla. Osa
meidänkin porukasta tutustuu
Helsingin yöelämään.

Kotimatka alkaa sunnuntai-
na hyvin nukutun yön jälkeen.
Jotkut ovat hieman väsyneitä
juhlimisesta. Similän Heikin
kanssa jutellaan urheilusta ja
metsäasioista. Heikki kertoo
metsätyömiesajoistaan ja met-
säkämpillä asumisestaan.
Heikki on ollut nuoruusvuosi-
naan raju työntekijä metsässä.
Hiihtokunto saatiin silloin pää-
asiassa metsätöistä. Raaka voi-
ma siivitti menestykseen silloin
kun välineet eivät olleet kovin
kehittyneitä. Heikki muisteli
mieleenpainuvana hiihtona
Arto Tiaisen voittamista. Pu-
dasjärven Urheilijoiden edusta-
jat suorittavat arvontaa, ennen
kuin minä olen ensimmäisenä
jäämässä autosta. He kyselevät
halukkaita ensi vuoden maaot-
teluun. Minäkin nostan käteni.
Saapa nähdä, muuttuuko mie-
li vuoden aikana? Mahtava
matka, ajattelen ajellessani
Kestilää kohti.

Veli Kalaoja

Kestilän tytöt Armi Karioja, Liisa Siikonen,
Sirkku Mannermaa ja Tuula Siikonen Er-
kan kanssa Kalottimaaottelussa Norjan
Tromsassa.
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Kestilän tyttöjen viestivoittajajoukkue KLL:n  Oulun  piirin kisassa Ruukissa, vasemmalta Nina
Akbaba, Jenni Still, Anni Kaijala ja Jenni Kemi. Kuva Teija Niskala.

Kirkonkyläläiset
Jenni Still 87
Heikki Roivainen 86
Heidi Akbaba 84
Valtteri Rantonen 79
Tiia Saari 67
Sanni Kaikkonen 62
Tuomas Pellikka 58
Anni Kaijala 54
Nina Akbaba 51
Kaarin Ojala 47
Iida Still 43
Jussi Koskinen 45
Jarno Väyrynen 43
Osman Akbaba 39
Miikka Tervonen 38
Tuukka Tervonen 33
Aatu Hämeenaho 27
Eetu Hämeenaho 22
Teemu Still 22
Henri Kylmänen 20
Ville Koskinen 20
Emilia Helander 15
Laura Rantonen 12
Oskari  Määttä 11
Julia Hyvärinen 11
Jenna Helander 10
Jere Tervonen 10
Julia Hyvärinen 7
Riku Soini 7
Reetta Keränen 6
Jukka Väyrynen 5
Maarit Pellikka 3
Anne-Mari Hepo-oja 2
Antti Väisänen 2
Miisa Marjakangas 2

Sivukylät
Teemu Härmä 73
Simo Härmä 73
Anniina Keskitalo 64
Markus Suihkonen 39
Emmi Taipaleenmäki 26
Alisa Härmä 25
Anniina Kemi 25
Heidi Kemi 24
Jenni Kemi 22
Krista Suihkonen 21
Jenni Karjalainen 15
Marjo Asikainen 15
Anni Taipaleenmäki 12
Jani Leiviskä 12
Joni Leiviskä 12
Annika Härmä 6
Heli Seppänen 3
Jaakko Leinonen 2
Iina Lauren 2
Petteri Lauren 2
Jami Leskinen 1
Pietu Leskinen 1

17-v.
Tero Huovinen
Venla Kaikkonen
Essi Koskinen
Kalle Roivainen
Henrik Taipaleenmäki
Toni Taipaleenmäki
Tomi Saari
Sonja Timonen
Yht. 65

KOTIRATA 3-OTTELU
– Otteluun on huomioitu vain
omissa viikkokisoissa tehdyt tu-
lokset.
– Tulokseen lasketaan yksi juok-
su-, hyppy- ja heittotulos.
–  Jokaiselta on huomioitu piste-
taulukon mukaan paras tulos ao.
lajiryhmästä.
–  Pistetaulukko on kaikissa sar-
joissa sama. Pistevertailussa eri
sarjojen välillä vaikuttaa mm.
heittovälineiden paino ja aitajuok-
sussa matkan ja aitakorkeuden
muuttuminen. Joillakin ei ole tu-
losta kolmessa lajissa ja se vaikut-
taa myös pistemäärään.

Tulokset
T9
1. Aliisa Härmä 306 p
2. Jenna Helander 237 p
3. Sofia Rosenberg 185 p
4. Emilia Helander 173 p
5. Laura Rantonen 156 p
6.Annika Härmä 130 p
7.Maarit Pellkikka 78 p

P9
1. Osman Akbaba 703 p
2. Eetu Hämeenaho 645 p
3.Teemu Still 421 p
4. Jere Tervonen 391 p
5. Antti Väänänen 275 p
6.Ville Koskinen 259 p

T11
1. Heidi Akbaba 953 p
2. Kaarin Ojala 881 p
3. Nina Akbaba 725 p
4. Iida Still 673 p
5. Krista Suihkonen 562 p
6. Anni Taipaleenmäki 494 p
7. Mira Kovalainen 418 p

P11
1. Simo Härmä 879 p
2. Aatu Hämeenaho 868 p
3. Joni Leiviskä 737 p
4. Riku Soini 732 p
5. Tuukka Tervonen 665 p
6. Oskari Määttä 351 p

T13
1. Jenni Still 781 p
2. Anniina Kemi 613 p
3. Emmi Taipaleenmäki 599 p
4. Iina Lauren 335 p

P13
1. Valtteri Rantonen 1037 p
2. Tuomas Pellikka 936 p
3. Teemu Härmä 817 p
4. Miikka Tervonen 713 p
5. Jani Leiviskä 644 p

T15
1. Tiia Saari 1091 p
2. Sanni Kaikkonen 1050 p
3. Anni Kaijala 871 p
4. Heidi Kemi 678 p
5. Annina Keskitalo 644 p
6. Jenni Kemi 639 p
7. Marjo Asikainen 602 p

P15
1. Heikki Roivainen 1638 p
2. Jussi Koskinen 1329 p
3. Jarno Väyrynen 1198 p
4. Henri Kylmänen 965 p
5. Markus Suihkonen 896 p

M17
1. Tero Huovinen 1939 p
2. Kalle Roivainen 1142 p
3. Toni Taipaleenmäki 843 p
4. Tomi Saari 826 p
5. Henrik Taipaleenmäki 521 p

Palkitsemiset 2006
URHEILUKOULUKAUSI 2005 – 2006

Hinta         jäsenet urheilukoululaiset
(omaan käyttöön,sis.urheilukoulumaksuun)

Tuulipuku * aik      95,- 90,-
lapset  93,- 88,- 88,-

Verryttelypuku * aik      75,- 70,-
lapset  70,- 66,- 66,-

Kilpailuasu **           50,- 50,- 50,-
Fleece **           45,- 40,- 35,-
Gollege paita **           40,- 38,- 32,-
T-paita           15,- 10,-   5,-
Reppu           20,- 18,-                 15,-
Lakki           18,- 15,- 10,-
Pipo           15,- 10,-   5,-
Kaulaliina           15,- 10,-   5,-
Juomapullo, metallinen           18,- 15,- 12,-
Sukat **             7,-   6,-   5,-

  *  Varastossa olevat, uusissa tilauksissa hinta vähän nousee **  Tilaustoimitus (Muita tuotteita varastossa)

KKV tuotteet seuralogolla varustettuina

Kunnan stibendit
SM-mitalisteille:
Erkki Tiikkaja, Tapio Tervonen,
Sirpa Leinonen, Tero Huovinen,
Heikki Roivainen, Jussi Koskinen
Vuoden urheilijat:
hiihto Erkki Tiikkaja,
yleisurheilu Tero Huovinen
A-luokan urheilijat
(14-v. yleinen):
hiihto Jouko Niiranne,
Yleisurheilu Tero Huovinen,
Heikki Roivainen, Tiia Saari,
Sanni Kaikkonen
Pohjois-Pohjanmaan
kestävyysjuoksucup:
T11 II Heidi Akbaba,
T12 III Jenni Still
Valmennus- ja
koulutusrahaston stipendi:
Tero Huovinen
Ohjaajapalkinnot:
Venla Kaikkonen, Jenni Kemi,
Essi Koskinen
Vuoden Kisa-Veikko:
Tuula Suorsa
Seuran kunniapuheen-
johtajaksi kutsuminen:
Aimo Suorsa

Urheilukoululaiset
kausi 2005–2006
Harjoitus- ja kilpailuaktiivi-
suus (yhteisharjoitukset ja
viikkokisat) 15-v. ja
nuoremmat
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Vastaava toimittaja
Erkki Helander

Painopaikka
Paltamon Kirjapaino Ky 2006

• Levylämmönsiirtimet• Levylämmönsiirtimet• Levylämmönsiirtimet• Levylämmönsiirtimet• Levylämmönsiirtimet
• Lämmönjakokeskukset• Lämmönjakokeskukset• Lämmönjakokeskukset• Lämmönjakokeskukset• Lämmönjakokeskukset

Lämpimästi
Suomalainen

Danfoss LPM • Härmäntie 2, 92700 Kestilä
• Puh. 0403 092 306 • Fax 0403 092 443
• ari.kemi@danfoss.com • www.lpm.danfoss.fi

LPM

Tervetuloa
Kisa-Veikkoihin!

Jäsenmaksut:
Peruskoululaiset 5 euroa,

aikuiset 10 euroa,
ainaisjäsenmaksu 100 euroa.

Jäsenmaksun
voi suorittaa

Kisa-Veikkojen tilille
513808-4420.

KESTILÄN
KISA-VEIKOT

Laskiaishiihtoja
yli 100 vuotta!

Toimintaa
vuodesta 1936!

Bingo perjantaisin
Kisapirtillä

os. Seurantie 3, Kestilä.
Tervetuloa!

Puheenjohtaja:
Erkki Helander
0400 100 673
Varapuheenjohtaja:
Arja Akbaba
040 5350 208
Sihteeri:
Tuula Suorsa
8125 581
Jaostoiminta:
Yleisurheilu, hiihto,
ampumahiihto,
palloilujaosto


