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Äijien kokeileva työryhmä
Teksti: Timo Reinikainen, kuvat: Jani Siitonen
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Keväällä huhtikuun Kympillä Kuntoon 
-lehdessä Äijät ottivat 60 kilometrin 
kirkkovenehaasteen Sulkavan Soutujen 
piäsoutaja Erkki Kauppiselta. Haasteet 
ja lupaukset on pidettävä. Niinpä 14 äi-
jää kokoontui Sulkavan keskustaan so-
vitusti lauantaiaamuna kello 7.00, nous-

takseen linja-auton kyytiin, joka kuljet-
taisi meidät Hakovirralle Sulkavan Sou-
tujen lähtöpaikalle. Aistittavana oli jou-
koissa hieman jännitystä, olihan Parta-
lansaaren kierto meille ainoastaan kol-
melle entuudestaan tuttu asia. Epävar-
muutta toi myös ajatus, oliko meillä kui-

tenkaan soutuharjoittelua riittävästi al-
la. Olimme päässeet viisi kertaa souta-
maan ennen Sulkavaa, mutta koskaan 
meillä ei ollut täyttä porukkaa venees-
sä. Pienimmillään soudimme harjoituk-
sissa kuudella soutajalla ja pisimmällä 
kahden tunnin harjoituslenkillä meitä 
taisi olla jopa 12 soutajaa. Nytkin meil-
lä oli vajaa miehitys veneessä, kun yksi 
soutaja joutui sairastapauksen vuoksi 
jäämään veneestämme pois.

Lähtöpaikalle saavuttuamme meillä 
oli vielä lähes tunti aikaa ennen lähtö-
laukauksen pamahtamista. Aikaa ei kui-
tenkaan ollut liikaa, sillä monta tehtä-
vää oli ennen veneeseen nousemista. 
Kilpailunumerot piti noutaa ja kiinnittää 
veneeseen, juomat ja muut huoltotar-
vikkeet veneeseen sekä veneen säätö-
jen laittamista jokaiselle soutajalle sopi-
vaksi. Vajaa puoli tuntia ennen starttia 
irrottauduimme rannasta ja lähdimme li-
pumaan kohti lähtöpaikkaamme, joka 

oli 100:n lähdössä olevan kirkkoveneen 
viimeisessä rivissä. Eli takamatkaa meil-
le ensikertalaisille oli määrätty. Kun läh-
tölaukaus sitten pamahti, niin urku au-
ki, ainakin ensimmäiset 100 metriä. Sit-
ten tulikin ruuhkaa ja perämiehemme 
käski hidastamaan vauhtia. Ensimmäi-
set kilometrit olivat meiltä pujottelua, 
kun koko ajan joku vene oli edessämme 
hidastamassa vauhtiamme. Hienosti vii-
dennen kerran perämiehenä kirkkove-
neessä istunut kipparimme Jarppa-äijä 
kuitenkin venettä ohjasi ja sai veneet se-
kä karikot pysymään poissa edestämme.

Ensimmäinen kymppi takana ja tähän 
mennessä ei suurempia huolia. Ainoas-
taan yksi liukupenkki on pitänyt erikois-
ta ääntä heti vesille lähdöstä saakka. Vi-
ka löytyi penkin kiinnitysruuveista, jot-
ka hankasivat kiskoja. Ensimmäisen 10 
kilometrin aikana olimme varmaankin 
ohittaneet 10–15 venettä. Ohitukset 
jatkuivat seuraavalla 10 kilometrillä. 

Kun aloimme tulla lähelle Kietävälän 
lossia, niin silloin alkoivat meillä vaikeu-
det. Lähti yksi penkki kiskoista irti, koh-
ta toinen, sitten jo kolmas penkki oli ir-
ti. Kaikkiaan matkan aikana viisi penk-
kiä irtosi veneestämme ja muutamat 
näistä useampaankin kertaan. Joka ker-
ralla kun penkkiä korjaillaan, niin se se-
koittaa veneen souturytmin, eikä pen-
kin korjaaminen ihan yksinkertainen 
asia ole veneen liikkuessa soudun jäy-
kistämin jaloin ja selin. Kieltämättä pa-
rin tunnin soudun jälkeen alkoi myös 
soutuporukassa näkyä, että kaikki eivät 
olleet kestävyysliikuntaa hirveästi har-
rastaneet, vaikka kaikilla jonkinlainen 
urheiluliikuntatausta olikin. Juomavuo-
rot alkoivat venyä ja toisinaan näytti sil-
tä, että airoja oli ilmassa lähes saman 
verran kuin vedessäkin. Selvitimme puo-
limatkan ja Koloniemen karikot. Tähän 

 jatkuu seur. sivulla –>Breikki matkan varrella.Breikki matkan varrella.
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mennessä olimme tehneet ohituksia ai-
nakin 25 veneestä, eikä meistä ollut 
mennyt yksikään vene ohitse. Ennen 35 
soudun väliaikapaikkaa muutamalla 
soutajallamme oli suuria ongelmia nes-
teiden kanssa. Kuikka, sorsa, telkkä – 
millä nimellä nyt pissiäyskäriä käyte-
täänkin – kiersi vähän väliä mieheltä toi-
selle. Kaikilla kun veneessä pissaaminen 
ei onnistunut, niin meillä ei ollut muuta 
mahdollisuutta kuin mennä maihin 35 
väliaikapaikan jälkeen Hämeenniemes-
sä. Hallitusti rantaan niin, että veneestä 
on puoli metriä rannalle, miehet ulos ve-
neestä pissalle ja saman tien takaisin. 
Vaikka kuinka nopeita olisimme, niin 
varmaankin kaikkiaan 8–10 minuuttia 
tässä ohjelmanumerossa meillä meni ai-
kaa. Samalla saimme rannalta ihailla 
10–12 venekuntaa, jotka ohittivat mei-
dät. Taisipa sieltä useammasta venees-
tä kuulua kannustamistakin pissasuori-
tukseemme, mutta kun oli pakko hoitaa 
tämä, niin minkä sille sitten voi.

Pienen breikin jälkeen vene kulki sit-
ten taas uudella teholla. Kaikki airot oli-
vat vedessä ja taisi olla meidän kova-
vauhtisimmat kilometrit heti pysähdyk-
sen jälkeen. Vauhti ei kuitenkaan kestä-
nyt hirmuisen pitkään ja kun edessä siin-
tyi pitkä Lepistön selkä, niin kyllä alkoi 
meitä jokaista jo matkan rasitus painaa. 
Kaksi venettä saimme kiinni Lepistön se-
lällä, mutta samalla yksi vene aivan heit-
tämällä meni meistäkin ohitse. Rasitus 
alkoi jokaisen soudussa näkyä, kippa-
rimme Jarppa yritti ilahduttaa ja kannus-
taa meitä ties millaisilla jutuilla. Rasitus 
kun oli kova, niin monella meistä alkoi 
muhia ajatus, että kun maaliin päästään, 
niin kippari uitetaan kölin alitse ainakin 

kolme kertaa peräkkäin, niin on ainakin 
vähän aikaa hiljaa. No kaikkea sitä tulee 
rasituksen aikana ajateltuakin.

Soudussamme 40–50 kilometrin väli 
oli ylivoimaisesti kaikista rankin ja vai-
kein osuus, ja sitä se varmaan on muil-
lekin venekunnille ollut. Lämpötila sou-
dun aikana pyöri hellelukemissa, ja hel-
le ja tuuleton sää alkoi kypsyttää souta-
jia. Selässä ja jaloissa alkoi tuntua joka 
äijällä. Takapuolta painoi, yritti soutaa 
yhdellä kankulla sitten toisella. Koko 
ajan tuntui takapuolessa, mikään asen-
to ei ollut hyvä. Viimeinen kymppi kun 
alkoi, niin tuli venekuntaamme sellainen 

olotila, että selviämme tästä maaliin. 
Voitto oli meiltä karannut ties minne, hy-
vä sijoituskin oli karannut, tavoiteaika 5 
tuntia tuli täyteen reilut viisi kilometriä 
ennen maalia, mutta maaliin kyllä selvi-
ämme. Viimeiselle viidelle kilometrille 
lähtiessämme huomasimme perässä tu-
levan yhden veneen kovaa vauhtia. 
Näyttää ihan siltä, että he saavat mei-
dät kiinni ja vielä menevät ohitse. Sitä-
hän Äijät eivät salli, että maalisuoralla 
meidät ohitetaan. Nyt kaikki peliin, sou-
detaan, ja ihme kyllä venehän alkoi liik-
kua. Perämiehemme Jarppa huutelee, 
että maali näkyy, vielä jaksaa 500 met-

riä. Sitten se koittaa – MAALI – ja sa-
malla kuulemme, kuinka kuuluttaja Ee-
ro Piironen hehkuttaa meidän maaliin 
tulomme. Kyllä se oli hieno hetki. Tavoit-
teesta jäimme, mutta eipä saanut meitä 
viimeiset 5 kilometriä kovaa ajanut ve-
nekään kiinni. Tuloksista näimme, että 
ne olivat Hiusyrittäjät, joista suurin osa 
näytti olevan naisia. No eipä mitään, 
meidän edellä tulleet kaksi joukkuetta 
olivat Suonenjoen ladun naisten poruk-
ka ja Nesteen Soutajien Soutumartat, eli 
kovassa porukassa tyttöjen keskellä me 
äijät olimme. Sijoitus oli 50. ja aika 
5.36,01.

Rantaan päästyämme vuorossa oli 
uinti, sauna, ruokailu, hieman palautus-
juomaa. Tärkeää on käydä soutumme lä-
pi, miten meillä todella meni. Soutuhar-
joittelua olisi pitänyt meillä olla enem-
män. Emme osanneet liu’uttaa venettä, 
vaan vedimme ns. raa’alla voimalla len-
kin lävitse. Lepotauot venyivät liian pit-
kiksi, tankkaus epäonnistui. Lisäksi 
penkkien irtoamiset häiritsivät souta-
mista. Soudun jälkeen veneen omistaja 
kylläkin väitti, että olimme rikkoneet 
penkit tahallisesti väärin soutamalla. 
Tuskin kuitenkaan tahallisesti, enemmän 
me olimme pahoillamme, että penkit ei-
vät kestäneet meidän alla soutamista.

Partalansaari on nyt kierretty Äijien 
toimesta. Toteamus ”tämä on parasta 
äijien kesken, missä takapuoli tulee ki-
peäksi”, pitänee paikkansa. Sitä, onko 
äijät ensi vuonna Sulkavalla soutamas-
sa, ei osaa vielä sanoa. Näin heti soudun 
jälkeen voisi veikata, että ei ole viivalla, 
mutta aika näyttää. Yksi soutaja kuiten-
kin melko varmasti äijistä on taas souta-
massa, sillä Partalansaaren omalle po-
jalle Jampe Linnamurrolle Äijien reissu 
oli 20. kierros saarta ympäri. Joten eikö-
hän Jampe ole myös ensi kesänä kirkko-
venettä kiskomassa.

Äijät Sulkavan Souduissa (suluissa mo-
nesko kerta soutamassa):

Jani Siitonen (1), Anssi Kostiainen (1), 
Timo Reinikainen (2), Sami Piisilä (5), 
Jarmo Linnamurto (20), Kalle Husso (1), 
Olli Mäki (1), Joni Koistinen (1), Riku Tur-
tiainen (1), Matti Tiihonen (1), Henry Si-
kanen (1), Kai Nenonen (1), Petri Neno-
nen (1), perämiehenä Jari Rask (1).

Teksti: Anssi Kostiainen, SSL

Kilpasarjan neljä parasta 2011
1. AC Le`ne, Vierumäki
2. AKP, Savonlinna
3. Sixbäkki boys, Varkaus
4. Maajoukkue, Savonlinna

Harrastajasarjan neljä 
parasta 2011
1. FC Jökkis, Varkaus
2. FC Äshärä, Nastola
3. FC Kesälahti, Savonlinna
4. Haapialan Talli, Savonlinna

Firmasarjan viisi parasta 2011
1. Attendo Medone Aapelinhovi, 
Savonlinna
2. Aluelehti Saimaa, Savonlinna
3. FC Wintunix, Savonlinna
4. Fennia, Jyväskylä
5. Prisma, Savonlinna

Norsupallon neljännet MM-kisat järjes-
tettiin Savonlinnan Seudun Liikunnan 
toimesta Kyrönniemen urheilukentällä 
Savonlinnassa elokuun puolessa välissä. 
Tänä vuonna tuttujen kilpa- ja harrasta-
jasarjojen lisäksi uutena sarjana pelattiin 
firmasarja. Kilpasarjaan osallistui kah-
deksan joukkuetta, joista maailmanmes-
tariksi kruunattiin jo neljättä kertaa pe-
räkkäin Vierumäen urheiluopiston van-
hoista opiskelijoista koottu AC Le´ne. 
Le´ne kärsi tänä vuonna ensimmäisen 
tappion hävittyään kisojen väriläiskä-

joukkueelle Team Muistilapulle. Muisti-
lappu koostui burmalaisista maahan-
muuttajista. Harrastajasarjaan osallistui 
lopulta 40 joukkuetta muutaman ikävän 
viime hetken poisjäännin seurauksena. 
Harrastajasarjan voiton vei varkautelai-
nen FC Jökkis, joka oli jo viime vuonna 
finaalissa, tosin silloin häviävänä osa-
puolena. Tänä vuonna hopea kuitenkin 
kirkastui kullaksi ja FC Jökkis juhli har-
rastajasarjan maailmanmestaruutta. Fir-
masarjaan osallistui viisi joukkuetta. Fir-
masarjan maailmanmestaruuden vei ni-

miinsä savonlinnalainen Attendo Medo-
ne, Aapelinhovi.

Kokonaisuudessaan kilpailut sujuivat 
erinomaisesti ja kelien suhteen kävi taas 
hyvää tuuria. Vuosi vuodelta joukkuei-
den tasoerot ovat supistuneet kaikissa 
sarjoissa ja lähes jokaisessa pelissä voit-
tajaa on mahdoton veikata etukäteen. 
Jotain tasaisuudesta kertoo myös se to-
siasia, että niin kilpa- kuin harrastajasar-
jan finaaleissa voittaja ratkottiin rangais-
tuslaukauskilpailulla. Aikaisemmista 
vuosista poiketen moni joukkue oli luo-

nut itselleen selkeän taktiikaan. Silmiin-
pistävää oli se, että suurin osa joukku-
eista oli laittanut yhden pelaajan ”maa-
livahdiksi” maalinedustalla. Norsupal-
lossahan käsillä pelaaminen on kiellet-
tyä, joten René Higuitamaisia akrobaat-
tisia temppuja nähtiin jatkuvalla syötöl-
lä näiltä ns. ”maalivahdeilta”.

Ensi vuonna MM-kisat pelataan taas 
”Kyrkällä” 10.–12.8.2012. Täksi vuodek-
si mukaan tulleella firmasarjalla on sel-
västi nostetta ja ensi vuonna tässä sarjas-
sa joukkueita on varmasti tuplamäärä.
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 FC Jökkis, Varkaus

 Attendo Medone Aapelinhovi, 
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Etelä-Savon Liikunta aloitti tämän vuo-
den alussa projektin nimeltä Iskussa Int-
tiin. Hanke kestää vuoden 2013 lop-
puun asti. Iskussa Inttiin -hankkeen 
päätavoitteena on havaita ja tarttua 
syrjäytymisriskissä oleviin nuoriin ja 
saada heidät mukaan yhteiskunnan toi-
mintaan. Tarkoituksena on edistää 
nuorten terveellisiä elintapoja muun 
muassa liikunta-aktiivisuutta lisäämällä 
ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan 
selviytyä varusmiespalveluksesta.

Projektipäällikkönä toimii Etelä-Sa-
von Liikunnan Teemu Ripatti. Ripatti on 
kiertänyt kutsuntatilaisuuksia ympäri 
Etelä-Savoa ja pitänyt oman Iskussa Int-
tiin -powerpointesityksen kutsuntoihin 
tulleille nuorille miehille. Eli käytännös-
sä Ripatti tavoittaa lähes kaikki kohde-
ryhmään kuuluvat. Ripatti toimii yhteis-
työssä Puolustusvoimien, Etelä-Savon 
aluetoimiston sekä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen Aikalisä!-hankkeen 
kanssa.

Iskussa Inttiin -hankkeen kohderyh-
mänä ovat terveytensä kannalta liian 
vähän liikkuvat (UKK-terveysliikunta-
suositus) ja/tai ylipainoiset (BMI ≥ 28) 
nuoret.

Kohderyhmään kuuluvat myös päih-
deongelmaiset nuoret ja nuoret, joiden 
ravitsemustottumukset poikkeavat suu-
relta osin ravitsemussuosituksista.

Kohderyhmään kuuluvat seulotaan 
kutsuntatilaisuudessa täytettävällä ky-
selylomakkeella, jossa tiedustellaan pai-
non ja pituuden lisäksi liikunta- ja ravit-
semustottumuksia sekä mahdollista 
päihteiden käyttöä. Lomakkeen täyttä-
mistä suositellaan kaikille, mutta vas-
taaminen ja hankkeeseen osallistumi-
nen perustuvat vapaaehtoisuuteen.

Nuoret saavat lomakkeen täytettä-
väksi Iskussa Inttiin -pisteellä. Haastat-
telun yhteydessä lomake käydään läpi 
ja kohderyhmään kuuluvia nuoria keho-
tetaan osallistumaan Iskussa Inttiin 
-hankkeeseen.

Kohderyhmään kuuluvat voivat il-
moittautua hankkeeseen mukaan kut-
suntapäivänä, ja sen jälkeen aina siihen 
asti, kun toiminnot alkavat.

Hankkeen aluksi tarjonta kohdenne-
taan kutsuntojen kautta seuloutuneille 
nuorille. Lisäksi osallistuminen mahdol-
listetaan palvelusaikana armeijan kes-
keyttäville nuorille.

Ripatti antaa kaikille hankkeeseen 
osallistuville kunto-ohjelman ja henkilö-
kohtaista liikuntaneuvontaa. Erilaisia 
ryhmiä on tarkoitus perustaa ainakin 
Etelä-Savon suurimpiin kaupunkeihin. 
Yhteistyötä on myös tarkoitus tehdä op-
pilaitosten kanssa ja sitä kautta perus-
taa kuntoiluryhmiä sekä saada kohde-
ryhmää parempaan kuntoon. Ryhmiin 
osallistuville annetaan mahdollisuus eri-
laisiin lajikokeiluihin.

Lisätiedot: www.esliikunta.fi/iskus-
sa-inttiin/

ISKUSSA INTTIINISKUSSA INTTIIN
Teksti: Anssi Kostiainen, kuva: Jani Siitonen

Huoli varusmiesten huonosta kunnosta on ollut esillä jo pidemmän aikaa eri medi-
oissa. Etelä-Savossa varusmiesten kunto on ollut keskivertoa huonompi. Varusmies-
ten ”huonokuntoisuuteen” on yritetty kehitellä erilaisia keinoja, mutta mitään ra-
dikaalia muutosta varusmiesten kunnossa ei ole ainakaan vielä ollut havaittavissa. 
Toisaalta suuria muutoksia ei tehdä päivässä eikä vuodessa vaan ne vaativat aikaa.

Teemu Ripatti

Suomalaiset tunnetaan maailmalla sisukkuu-
desta ja periksiantamattomuudesta. Nyt täy-
tyy kyllä sanoa, että olemme löytäneet voit-
tajamme. Norsupallokisoissa pelannut Team 
Muistilappu ei ehkä taitotasoltaan ollut sa-
malla tasolla kuin muut joukkueet, mutta 
Muistilappu oli ylivoimaisesti sisukkain ja tais-
televin joukkue koko kisoissa.

Joukkueen nimi Team Muistilappu tulee 
opetusministeriön kotouttamishankkeen ni-
mestä, jota kristillinen opisto hallinnoi. Turna-
uksessa hankkeen palkkalistoilla oleva Teemu 
Pulkkinen toimi joukkueen valmentajana. 
Hankkeen avulla on tarkoitus kotouttaa Bur-
man alueelta saapuneet maahanmuuttajat 
Suomeen ja samalla tietenkin opetella paikal-
lista kieltä. Ainakin suomalainen sisu on on-
nistuttu kotouttamaan näihin joukkueen pe-
laajiin.

”Joukkue koostuu nuorista, ikäjakaumal-
taan 17–23-vuotiaista tytöistä ja pojista. 
Joukkueessa oli alun perin ainoastaan 2 tyt-
töä, joten opettaja Jaana Rautiainen scoutat-
tiin vahvistamaan joukkuetta”, kertoo Pulkki-
nen.

”Joukkue osallistui jo toista kertaa norsu-
palloturnaukseen ja siten tiesivät jo lajin luon-
teen. Ennen AC Le´ne peliä pukuhuoneessa oli 
painotettu kovaa asennetta ja sitä, että ku-
kaan, ei koskaan ole vielä kaatanut Le’neä. 
Pelistä on tulossa tiukka vääntö, mutta tuu-
maakaan ei anneta periksi”, valmentaja Pulk-
kinen muistelee.

Joukkueiden pituusero oli aivan silmiinpis-
tävän selkeä ja Muistilapun pelaajat selkeäs-

ti vastustajiaan kevyempiä, mutta todella si-
sukkaalla esityksellä ja välillä kuin ihmeen 
kaupalla Muistilapun maali pysyi puhtaana. 
Ainoastaan kerran AC Le’nen onnistui survoa 
pallo Team Muistilapun verkkoon.

”Pallo kävi monta kertaa aivan maaliviival-
la, mutta AC Le´ne ei vain toista maaliaan saa-
nut. Voitto oli selkeä puolustusvoitto, sillä toi-
selle puoliajalla ei saatu pallo kuin neljä ker-
taa keskiviivan yli ja viimeisin minuutin pon-
nistus tuotti sen voittomaalin”, tyytyväinen 
valmentaja kertoo. ”Periksi ei annettu, mut-
ta pelin jälkeen jääpusseille oli käyttöä. Kol-
huja oli tullut, mutta niinhän siinä aina käy, 
kun voitosta todella taistellaan”, lisää Pulkki-
nen.

Ottelu päättyi siis Team Muistilapun 2–1 
voittoon, ennen voittamattomana pysytellyt-

tä AC Le’neä vastaan. ”Voitetun pelin jälkeen 
oli hieno huomata, miten ihmiset olivat ko-
koontuneet katsomaan tiukkaa vääntöä. Mo-
ni tuli onnittelemaan aivan kädestä pitäen ja 
selkään taputellen AC Le’neen kaataneita pe-
laajia”, Teemu kertoo.

”Sunnuntaina sitten kömmähdettiin hie-
man valmentajan virheeseen, sillä olin laske-
nut, että voitettu peli riittäisi jatkoon, mutta 
toisin kävi ja harmittavasti yhden maalin maa-
lierolla tiputtiin jatkopeleistä”.

”Kuitenkin jatkopeleistä putoamisen takia 
joukkue oli sisuuntuneena puhissut, että en-
si vuonna tullaan uudestaan”, Teemu hymäh-
tää.

Toivottavasti näin käy, sillä niinhän siinä 
jälleen kävi, että AC Le’ne leijui jälleen kor-
keimmalle palkintopallille. Toivoa sopii, että 
ensi vuonna nähdään taas Team Muistilapun 
kaltaisia sisupusseja AC Le’nen päänahkaa ta-
voittelemassa.

TEAM MUISTILAPPUTEAM MUISTILAPPU

Kuva: Teemu Pulkkinen
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