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60 VUOTTA
1953-2013

Torstaina 22.8. klo 18.30
Harjoitusottelu: Ilves-Sport, Alavus Areena. Liput 15 €,
ennakkomyynti Urheilu Aalto.
Perjantaina 23.8. klo 19.00
M edustus harjoitusottelu: APV-RuoSkA, Alavus Areena.
Ilmainen.
Lauantaina 24.8. keskusurheilukentällä
11.45 Jalkapalloturnaus P10: Jalas - APV
12.00 pesäpallo-ottelu E-pojat APV-YKV (keskuskentällä)
pesäpallo-ottelu E-pojat SMJ-02- KUKU (Montussa)
jalkapallo-ottelu APVP8 - Pepsi
12.45 Jalkapalloturnaus P10: IK - Jalas
13.00 jalkapallo-ottelu APV P9 - APV T12
13.00 Munkkikahvitarjoilu
13.45 Jalkapalloturnaus P10: APV - IK
14.00 Pesäpallo-ottelut sekä Montussa, että
keskusurheilukentällä
15.00 Miesten jalkapallo-ottelu APV - SIF

Rautaliigan mestari ennakkosuosikkina uuteen kauteen s.5
Viiskuntaturnaus
21.9.2013 s. 7
Alavus Areenalla
yli 200 ottelua
kaudessa! s. 12
Saila Saari
olympialaisiin?

19.00 60-vuotisjuhla Liesussa. Sisäänpääsy illalliskortilla,
hinta 30 €. Ennakkomyynti Liesu.
Tervetuloa!
Mahdolliset muistamiset tilille FI96 5007 0040 0346 15. Varat
käytetään junioritoimintaan. Muiden huomionosoituksien
vastaanotto perjantaina 23.8. harjoitusottelun 1. erätauolla
Areenan kahviossa.

Alavus Areena 22.8.2013 klo 18:30
HARJOITUSOTTELU ILVES - SPORT

s. 12

Eveliina Nurmi
maajoukkueeseen! s. 12
Tuomas Tuokkola
luotsaa Ilvestä
pohjalaisella
jämäkkyydellä s. 11

15 €

Liput

Ennakkomyynti
Urheilu Aalto, Alavus

Perjantaina 23.8.2013 Alavus Areenalla klo 19.00 M edustus harjoitusottelu APV-RuoSkA
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Alavuden kaupungin tervehdys

Alavuden
Peli-Veikot
60 vuotta
A

lavuden Peli-Veikot ry on
perustettu vuonna 1953.
Perimätiedon mukaan APV oli
ensimmäinen jalkapallon erikoisseura maaseudulla koko
Suomessa. Perinteet omaava
seura on osoittanut vuosikymmenten saatossa avarakatseisuutta ja aitoa urheiluhenkeä ottamalla seuran toimintaan mukaan myös muita palloilulajeja.
Jalkapalloa on pelattu vuosikymmenet legendaarisella Aseman stationilla. Nykyään myös
keskusurheilukentän viheriö tarjoaa oivat puitteet lajille. Jääkiekko tuli mukaan seuratoimintaan kymmenkunta vuotta jalkapallon jälkeen. Luonnonjäiden
jälkeen merkittävä eristysaskel
oli alavutelaisen palloiluhistorian kehtoon Montulle saatu tekojääkaukalo. Pitkään jatkunut
kiertolaisuus naapuripitäjien
jäähalleissa päättyi oman jäähallin, Alavus Areenan, myötä. Olosuhteet ovat nyt loistavat. Muutama vuosi sitten seuran toimintaan tuli mukaan myös pesäpallo. Keskusurheilukentän ja
jäähallin läheisyydessä ovat hyvät lajin harrastamisedellytykset ja lähitulevaisuudessa myös

Painos: noin 9000
Julkaisija:
Alavuden Peli-Veikot ry
Taitto: Viiskunta

Monttu palannee pesäpalloilijoiden käyttöön.
Alavuden Peli-Veikot on ennen kaikkea palloilulajien kasvattajaseura. Seuran toiminnassa on mukana niin kesä- kuin
talviaikanakin satoja lapsia ja
nuoria. Seura tarjoaa myös aikuisikään ehtineille palloilijoille mahdollisuuden olla mukana
sarjatoiminnassa.
Hyvä seuratoiminta tarvitsee aktiivisia vetäjiä, valmentajia, huoltajia ja meitä innokkaita
kannustajia, yleisöä. Alavudella
tämä toimii hienosti.
Haluan kiittää Alavuden kaupungin puolesta Teitä, jotka tänä
päivänä toimitte ja olette vuosikymmenten saatossa toimineet
alavutelaisen palloilu-urheilun
hyväksi. Työpanoksenne on korvaamaton myös nuorten kasvatustyössä ja kaupunkimme viihtyisyyden ylläpitämisessä.
Parhaimmat
Onnittelut
60-vuotiaalle Alavuden Peli-Veikot ry.lle ja Menestystä Arvokkaalle Toiminnalle myös tulevina vuosikymmeninä!

Pekka Ala-Mäenpää
Kaupunginjohtaja

Toimitus: Alavuden Peli-Veikot
ry, Minna Haapalainen
Painopaikka:
I-Print Oy Seinäjoki 2013

Seuraväki on löytänyt hyvin tiensä Alavus Areenalle.

APV - Alavuden Peli-Veikot ry
APV:n perustamiskokous pidettiin Osuuskauppa Kyntäjän Asemanseudun ravintolan kabinetissa 19.4.1953. Alavutelaisen palloilun erikoisseuran perustaja oli
Armas Korpela. APV hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 2.9.1953.
APV oli ensimmäinen maaseudulle perustettu jalkapalloilun
erikoisseura.

Johtokunta 2013

Jalkapallojaosto

Jääkiekkojaosto

Timo Raisio (pj), Minna Haapalainen, Jari Helander, Ismo Hoskari, Harri Kaitola, Piia Katajamäki,
Päivi Paalanen, Jari Sippola ja Kari Visavalta.

Timo Raisio (pj), Ari Hakola, Jari Helander, Toni Juurakko, Erkki
Kangastupa, Erkki Kesti, Sebastian Maja, Markku Onnela, Risto
Pekkanen, Tuomas Salminen ja
Kari Visavalta.

Harri Kaitola (pj), Minna Haapalainen, Ismo Hoskari, Jani Isomäki, Piia Katajamäki, Teuvo Kivistö, Jussi Luoto, Pekka Sepponen, Jari Sippola, Juha Valtakoski ja Sami Yritys.

Reijo Laitila

PL 29 (Taitotie 1), 63301 ALAVUS
Puh. (06) 226 7500, 0400-564 104 fax (06) 226 7533
Keskustie 2, 63500 LEHTIMÄKI
Puh. (06) 226 7559 fax (06) 226 7533
www.yrityslaskenta.com

60 vuotta elämyksiä!
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Seuran juhlavuosi
A

lavuden Peli-Veikot ry:lle tulee tänä vuonna 60 vuotta
toimintaa täyteen. Seura on kasvanut alkuaikojen jalkapallo- ja
jääpalloseurasta nykyiseksi jalkapallo-, futsal-, jääkiekko- ja pesäpalloseuraksi.
Seuran jäsenmäärä on 50v. juhlien jälkeen uudistetun jäsenluettelon mukaan noin 1100 jäsentä. Uudistamisen yhteydessä
putsattiin rekisteristä kaikki vanhat jäsenet pois niin, että saatiin
todellinen aktiivijäsenten määrä
selville. Matkan varrella on moni
alavutelainen ja myös lähipaikkakuntalainen ollut toiminnassa mukana.
APV:n toimintaan on menneiden 60 vuoden aikana osallistunut reilusti yli 2000 jäsentä
ja lisäksi huomattava määrä alle 15-vuotiaita. Alle 15-vuotiaita
ei aikaisemmin rekisteriin kirjattu, jos he eivät olleet toiminnassa mukana kun täyttivät 15 vuotta. Näitten lukujen valossa APV:n
toiminta on koskettanut enemmän kuin joka kymmenettä Alavutelaista.

Jalkapalloa jo
yli 100 vuotta
Jalkapalloa Alavudella on pelattu jo vuodesta 1908 alkaen
yli 100 vuotta, silloin Jokivarren
koululla harjoiteltiin uutta lajia.
Varsinainen järjestetty toiminta
aloitettiin Alavuden Urheilijoiden jaostona, josta sitten muodostui APV, ensimmäinen maaseutupaikkakunnan erikoisseura
jalkapallossa. Seuraavana vuonna mukaan tuli jääpallo, joka
vaihtui myöhemmin jääkiekoksi.
Futsal tuli mukaan 1990-luvulla, jolloin laji saapui Suomeen
ja olosuhteista johtuen laji toi-

mi hyvin jalkapallon talviharjoitteluna - sen vuoksi toiminta tapahtuu jalkapallojaoston osana.
Lentopalloa seurassa harrastettiin parin vuoden ajan 2000-luvulla ja viimeisen kahden vuoden aikana toimintaan on tullut
mukaan junioripesäpallo, josta
on kasvamassa oma jaosto jääkiekko- ja jalkapallojaostojen lisäksi.

Talkootunteja hirmuisesti
Toiminnan ja tehtyjen talkootuntien määrä on ollut hirmuinen, kun ottaa huomioon että varsinaista palkattua henkilökuntaa seuralle ei ole ollut lukuun ottamatta lyhyitä yhteensä
parin miestyövuoden mittaisia
kokeiluja.
Palkatuilla henkilöillä tämän
laajuisen toiminnan pyörittäminen olisi taloudellisesti mahdotonta.

Vahva kasvattajaseura

Urheilullistakin menestystä
matkan varrella on ollut, mutta tärkein asia on laaja toiminta ja monen pelaajan ensimmäinen kosketus lajiin. Jatko on sitten itsestä kiinni ja tie voi viedä
huipulle saakka, kuten muutama esimerkki on tietä viimeisen
kymmenen vuoden aikana raivannut esim. jääkiekossa Pekka Tuokkola, Lauri Taipalus, Saila
Saari, Tuomas Tuokkola ja jalkapallossa Teemu Penninkangas.
APV tulee myös jatkossa olemaan kasvattajaseura eikä ole
estämässä lahjakkuuksien lähtemistä muualle kehittymään ja
nousemaan lajinsa huipulle.

22.8. alkaen, jolloin aloitetaan
torstaina jääkiekko-ottelulla Ilves-Sport, mukana myös APV:n
värejä Ilveksen valmentajan Tuomas Tuokkolan mukana. Perjantaina jatketaan APV:n jääkiekon
miesjoukkueen harjoituspelillä
sekä lauantaina jalkapallon junnupeleillä ja miesjoukkueen sarjapelillä.
Lauantaina illalla on virallinen
juhla Liesussa, jossa muistellaan
menneitä ja jaetaan huomionosoituksia. Huomionosoituksia
saa vain muutama pitkään vapaaehtoistyötä tehnyt henkilö,
mutta se ei tarkoita sitä että muiden työpanosta väheksyttäisiin.
APV:n perustajan ja ainoan
kunniapuheenjohtajan Armas
Korpelan sanoin ”Kaikki yhden ja
yksi kaikkien puolesta. APV tarvitsee Teitä kaikkia.”

Jalkapalloa on pelattu Alavudella jo yli 100 vuotta.

Suuret kiitokset menneistä
vuosista kaikille toimintaan osallistuneille!
Toivottavasti jatkatte ja houkuttelette myös muita harrastuksen pariin.

Timo Raisio
APV puheenjohtaja

Juhlan aika

Tasavuosia juhlitaan pidennetyn APV-viikonlopun merkeissä

Maatalouden ja
teollisuuden asennusja laitehuolto

Asennus- ja Huolto
Kari Kivistö
Hoskarintie 289, 63370 TAIPALUS

Puh. 050-309 1479

ISOAHON
SORVAAMO
Alavudentie 645, TUURI • 06-526 1010

APV yhdistää. Onnistumisen iloa ja yhteisiä onnen hetkiä Alavus Areenalla.

Onnittelumme 60-vuotiaalle APV:lle

Kiinteistöhuolto
Pentti Selkämaa
puh. 0400 664 210

SYDÄNMAAN
RAKENNUSPALVELU
Puh. 045 652 1668
Akanniementie 131
61170 SÄÄSKINIEMI

Munkkikahvitarjoilu Keskusurheilukentällä lauantaina klo 13 - 16.
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APV Jääkiekko
A

PV jääkiekko koostuu tulevalla kaudella 13 joukkueesta sekä luistelu- ja kiekkokoulusta. Toiminnassa on mukana noin
200 lisenssipelaajaa ja lähes sama
määrä aktiivisia vanhempia. Joukkueet ovat seuran sisällä hyvin itsenäisiä yksikköjä ja tästä syystä
joukkueenjohtajilla on hyvin tärkeä rooli tässä seurassa.
Sarjatoiminnassa nuorin ikäluokka on 2005 syntyneitä F-junioreita. Tätä nuoremmat pelaajanalut ovat mukana luistelu- ja
kiekkokoulutoiminnassa, jonka
suosio on vuosi vuodelta kasvanut. Viime kaudella mukana toiminnassa oli yli 80 lasta, joka on
iso luku Alavuden kokoisella paikkakunnalla. Ilman hyviä vetäjiä
tällaista ryhmää olisi mahdoton-

ta pyörittää!
APV tunnetaan valtakunnan
tasolla ehkä parhaiten aktiivisesta
nais- ja tyttökiekkotoiminnasta.
Harvassa seurassa on omia joukkueita tytöille, mutta me voimme ylpeänä esitellä peräti 3 tyttöjoukkuetta. Tähän ilmiöön löytyy
selitys menneisyydestä ja vahvasta tyttökiekon pioneerihengestä.

Innokkaita kannustajia

Jäähalli, Alavus Areena meille todella iso juttu! Jäähalli kokosi seuran joukkueet saman katon alle ja
mahdollisti toiminnan kehittämisen nykyiselle tasolleen. Alavus
Areena on edelleen koko Suomen mittakaavassa tämän kokoluokan komein halli!
Alavudella on perinteisesti ol-

APV jääkiekko
lut aina syvälle juurtunut jääkiekkokulttuuri, joka näkyi jo monttuaikoina suurena fanimääränä katsomossa. Halli mahdollisti tämän
vanhan kulttuurin palauttamisen
ja olemme saaneet huomata, että mistään Suomesta ei löydy vastaavanlaisia katsojamääriä II-divisioonassa. Toki osasyynä katsojamääriin oman hallin lisäksi on
myös seuran hyvä junioritoiminta, joka tuottaa tasaisesti oman
kylän poikia edustusjoukkueeseen ja antaa edustusjoukkueelle alavutelaisen leiman ja identiteetin.

Yhteistyötä monella
rintamalla
Vaikka meillä hieno halli toimin-

taa varten onkin, täytyy seuran
kehittämiseksi vaalia yhteyksiä
myös hallin ulkopuolella. Ilman
naapurikuntien seuroja ja muita yhteistyökumppaneita toimintaa tässä laajuudessa olisi
mahdotonta pyörittää. Teemme vuosittain seurayhteistyösopimuksen, joka mahdollistaa
joukkueiden toiminnan pienissä ikäluokissa sekä pelaajien tasojen mukaisen joukkueen löytymisen.
Yhteistyö halliyhtiön kanssa on ollut mutkatonta hallin alkumetreiltä lähtien ja seura saa
huomioita aina kentänhoitajista halliyhtiön hallitustyöskentelyä myöten. Tämä yhteistyö on
erittäin arvokasta, jotta saamme hallista parhaan mahdolli-

sen hyödyn irti.
Seura tekee yhteistyötä myös
koulujen kanssa ja merkittävimpänä mainittakoon yhteistyö
Alavuden Lukion kanssa pelaajien aamuharjoitusten merkeissä. Pienellä järjestelyllä olemme
saaneet tavoitteellisille pelaajille
mahdollisuuden harjoitella kaksi kertaa viikossa aamujäällä hyvässä valmennuksessa.
Toiminta vaatii paljon taloudellisia resursseja. Pelaajien ja
vanhempien kukkaron lisäksi
urheiluseurat ovat tehneet perinteisesti valtavasti talkootöitä.
Jäähalli toi meille mahdollisuuden kehittää yhteistyötä alueen
yritysten kanssa. Tästä konkreettisimpana osoituksena ovat lukuisat mainokset Alavus Aree-

nan jäällä, kaukalossa ja takaseinällä.

Mukana ajan hengessä

APV Jääkiekon merkitys Alavudella on suuri ja edelleenkin kasvussa. APV:n 60-vuotinen taival
on antanut seuralle vuosien varrella monet kasvot ja vankat juuret. Pyrimme silti uudistumaan
ja muuttumaan maailman mukana unohtamatta seuran alkutaipaleella lanseerattua osuvaa
lausahdusta ”kaikkinainen urheilu on lasten leikkiä, johon aikuisetkin yhtyvät”. Työ jatkuu…

Harri Kaitola
puheenjohtaja
APV jääkiekkojaosto

• metallityöt
• sähkö
• koneurakointi
• automaatio
• pyöräkoneella
• pneumatiikka
• muu kunnossapito

0400 665 545
(06) 512 0019

* Rakennuspeltityöt
* Ilmastointityöt
* Konesaumakatot

ELEKTRIA

SÄHKÖPALVELU
MARTTI SUOMILAMMI OY

PUUTAVARAKULJETUKSET

KULJETUSLIIKE VELJ. VARTIAMÄKI OY
ALAVUS
P. 0400 861 902 0400 501 092

SÄHKÖASENNUKSET•SUUNNITTELU
•ANTENNITYÖT

Puh. 06-5113 790 • Fax. 5113 791
Ritolankaari 15 • 63300 ALAVUS

www.alavudenpeliveikot.com

63400 ALAVUS AS
Puh. 5120626, 0400-865663, 0400-364326
SÄHKÖN AMMATTILAINEN
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Miesten Edustus

Huutolaispojista Rautaliigan mestariksi
M

iesten edustusjoukkue
joutui harjoittelemaan ja
pelaamaan pelinsä huutolaispoikina lähipaikkakuntien jäähalleissa monet vuodet ennen
kuin oma halli saatiin Alavudelle. Urheilussa, niin kuin elämässä
muutoinkin, kaikki on mahdollista. Silloin kun uskotaan omaan
tekemiseen ja tehdään hommia
tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tavoite täyttyi viime keväänä,
kun APV:n miesten edustusjoukkue vei nimiinsä jääkiekon Keskimaan II-divisioonan aluemestaruuden. APV:stä tuli Rautaliigan mestari!

Montulta
naapuriareenoille
Vaikka Montun kunnossa ei ollut
mitään vikaa, oltiin silti kaukana
hallipaikkakuntien olosuhteista. Sarjataso pakotti joukkueen
pelaamaan 2000-luvun alussa
Kuortaneen jäähallissa ja lyhyen
Monttu-kauden jälkeen palattiin uudelleen jäähalliin, tällöin
Virroille.
Timo Katajamäki, joka oli vuosituhannen alun uurastanut sekä joukkueenjohtajana että
huoltajana, sai huoltoon avukseen Teemu Sepposen. Timo
muistelee ilolla sitä aikaa, kun
sai lisää toimijoita.
Huutolaispojat siirtyivät
2000-luvun puolivälissä takaisin Kuortaneelle. Ongelmana oli
se, että joukkueella ei ollut päätoimista valmentajaa. Siljannon
Lassi ja Jaakkolan Joni toimivat
parhaansa mukaan
pelaaja-valmentajina. Paikka
II-divisioonassa kuitenkin vakiintui. Lisäksi joukkue sai lisää kaivattuja apuja, kun Pentti Jaakko-

la ja Ari-Matti Leinonen liittyivät
joukkueen taustavoimiin.

Alavus Areenalle
menestymään
Kautta 2007-2008 voidaan pitää suurena urheilullisena muutoksen vuotena. Valmentajan
pestiin tarttui tällöin Teemu Lavia. Hänellä on pelaajataustaa ja
näkemystä. Teemu toi joukkueeseen aivan uutta tekemisen
meininkiä. Harjoitteluun tuli aivan uutta potkua ja pukukopissa nähtiin voitonnälkäisiä ja hikisiä miehiä. Tästä alkoi myös Teijo
Pienimäen usean kauden tärkeä
rooli Teemun aisaparina. Kevät
toi ensimmäiset playoff-huumat
ja sitä huumaa varmasti pönkitti tieto siitä, että Alavudelle vihdoin saadaan jäähalli. Laadukas valmennus ja harjoittelu alkoi yhä enemmän tuottaa tulosta. Yleisö alkoi myös kiinnostua
joukkueen peleistä ja se oli hyvä
suunta lähestyttäessä omaa jäähallikautta.
Äkkiä vain kaikki tapahtui
omassa kaupungissa, omassa
jäähallissa ja omassa pukukopissa. Kausi 2008-2009 oli suurten ihmeiden aikaa. Fiilis parani
ja oli tekemisen meininki ja yleisökin löysi katsomoon sankoin
joukoin. Ensimmäisen kerran
joukkue pääsi kokeilemaan Suomi-sarjan karsintaa, mutta eväät
eivät vielä riittäneet. Seuraavalla kaudella ei oltu enää haastajia, eikä huutolaispoikia evakossa naapuripaikkakuntien jäähalleissa. Joukkue eteni aina finaaleihin asti, mutta vielä ei kauan
himoittu aluemestaruuspytty
tarttunut haaviin.
Kausi 2010-2011 Teemu La-

APV:n miesten edustusjoukkue osasi ottaa ilon irti II-divisioonan aluemestaruudesta keväällä 2013.
vian luotsaamana oli seuran historiassa menestyksekkäin. Joukkue eteni syyskaudelta Suomisarjan karsintasarjaan.
Seuraavalla kaudella joukkue sai kakkoskoutsiksi Jani Isomäen, APV:n kiekkokoulun kasvatin ja entisen APV:n edustuksen pelaajan. Teemu ja Jani piiskasivat joukkuetta entistä
kovemmin. Lisäksi joukkueen
taustaryhmä leveni. Tuloksena
oli sarjan piikkipaikka, josta lähdettiin playoffeihin. Noutaja kuitenkin tuli valitettavasti välierissä.

Rautaliigan voitto

Menestys jatkui myös viime kaudella. Teemulle annettiin aikaa
perhevapaalle ja vastuuvalmentajan isot saappaat otti täytettäväksi Jani Isomäki. Joukkue
oli oppinut Teemun komennossa määrätyn pelitavan eikä si-

tä kovin paljon lähdetty muuttamaan.
Playoffeihin lähdettiin neljänneltä sijalta - haastajan asemasta. Niin vain kävi, että APV oli
voittamaton välierissä sekä finaaleissa ja sai täten tavoitellun
”rautaliigan” pytyn kotiin. Tällöin ei tunnelmaa Alavus Areenalta puuttunut. Koko kausi oli
ollut hyvää yleisömenetystä ja
finaaleissa jo jäähallin seinätkin
pullistelivat.

Tulossa jännä kausi

Uusi jääkiekkokausi on jo ovella ja odotukset ovat korkealla. Edustusjoukkue on harjoitellut hyvin ja valmentajana jatkaa
joukkueelle tuttu Jani Isomäki.
Kaikilla vastustajilla on varmasti
tavoitteena lyödä edellisen kauden mestari.
Sarjaohjelma on muuttunut
ja nyt pelataan koko kausi sa-

M Edustus kotipelit 2013
Päivä:
Perjantai
Keskiviikko
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Lauantai
Sunnuntai
Lauantai
Sunnuntai
Lauantai
Sunnuntai
Sunnuntai
Lauantai
Sunnuntai
Lauantai
Sunnuntai

Pvm:
13.9.2013
25.9.2013
5.10.2013
12.10.2013
19.10.2013
2.11.2013
10.11.2013
16.11.2013
17.11.2013
30.11.2013
1.12.2013
8.12.2013
11.1.2014
19.1.2014
25.1.2014
26.1.2014

Aika:
19:00
19:00
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00

maa sarjaa. Helmikuussa alkavat sitten pudotuspelit. Mielenkiintoinen kausi on siis tulossa.
Joukkue on vahvistunut muutamalla pelaajalla, jotka bongaat

Kotijoukkue:
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV
APV

Vierasjoukkue:
He-Ki
KuRy
Jeppis
Kiekko-Veljet
Virkiä
Muik Hockey
IKK
KieHa
Kiekko-Veljet
KoMu HT
He-Ki
KuRy
Jeppis
KieHa
Virkiä
KoMu HT

varmimmin seuraamalla kotiotteluita jäähallilla.

Ismo Hoskari
Edustus Hockey

www.saato-sahko.fi
Avoinna ark. klo 9.00-17.00

Perjantaina 23.8.2013 Alavus Areenalla klo 19.00 M edustus harjoitusottelu APV-RuoSkA.
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P10:llä kauden päätösturnaus
A

PV:n p10 joukkue on menestynyt varsin mukavasti
kuluvan kesän sarjapeleissään.
Tähän mennessä kauden ainut tappio sarjapeleissä on tullut seinäjokelaista SJK:a vastaan,
jolle pojat hävisivät hienon ottelun jälkeen maalein 4-2. Vaikka
poikien joukkue on menestynyt
varsin hyvin kuluneella kaudella,
on joukkueen tavoitteet asetettu vasta tulevaisuuteen. Tällä eikä vielä seuraavallakaan kaudella tämänikäisten lasten sarjoissa
ei lasketa sarjapisteitä, vaan tärkeämpää on saada pelata hyviä
pelejä ja opetella jalkapalloa pelinä hyvässä seurassa. Tärkeässä
asemassa ovat pelaamisen lisäksi hyvä käyttäytyminen ja vastustajan kunnioittaminen, vaikka pelissä olisi käynyt miten tahansa. Näitä taitoja myös p10joukkue on muutaman vuoden

jo yhdessä harjoitellut.
Kauden aikana järjestetään
piirisarjojen lisäksi ympäri Suomea paljon erilaisia junioriturnauksia, joissa voi käydä mittamassa tasoaan muita vastaan.
P10 on sarjansa lisäksi osallistunut vaihtelevalla menestyksellä
muun muassa tammikuussa Katukokki-turnaukseen Seinäjoella ja huhtikuussa Ilmajoen Anviaturnaukseen. Kevättalvella joukkue voitti järjestämänsä futsalin
harjoitusturnauksen.
APV:n tulevana juhlapäivänä
p10 saa keskuskentällä vastaansa virallisen sarjakauden päättävässä turnauksessa IK:n Ilmajoelta ja Jalasjärven Jalaksen, joista
varsinkin Jalas on kesän aikana
ollut kovassa vireessä kärsittyään APV:n tapaan tähän mennessä vain yhden tappion sarjassa. Ennen kauden päättävää ko-

Teemun tavoitteena SM-liiga

Ammattina
jalkapallo

Lauantaina 24.8.2013 keskuskentällä jalkapallon P10-turnaus alkaen kello 11.45.
titurnausta pojat urakoivat vielä
kaksi sarjaturnausta, joten saapa
nähdä millaisessa vireessä joukkue astelee keskuskentälle. Ter-

vetuloa seuraamaan vauhdikkaita otteluja!
sm

Teemu Penninkangas pelaa ammatikseen Seinäjoella SJK:n
edustusjoukkueessa. Teemulla on tavoitteena pelata parin
vuoden sisällä liigaa, ehkä jo ensi kaudella ja sen jälkeen tähtäimenä on siirtyä pelaamaan ulkomaille. D-junioreihin asti APV:n
riveissä pelannut Teemu siirtyi
ensin TP-Seinäjoen juniorijoukkueisiin, sitten SJK:n A-junioreihin ja sieltä edustusjoukkueeseen.
APV-peliaikojaan Teemu
muistelee lämmöllä. Aina saatiin joukkue kasaan ja pojille pelejä, vaikka ikäryhmät olivatkin
pieniä.

Teemu Penninkangas pelaa Idivisioonassa SJK:ssa.

Alavuden Seudun Erotuomarikerho

Erotuomaritoimintaa
jalkapallossa vuodesta 1979
Alavuden Seudun Erotuomarikerho, ASEK, ylläpitää ja kouluttaa jalkapalloerotuomareita Suomenselän alueella. Erotuomarikerhon tavoitteena on
kehittää tuomareidensa taitoja vastaamaan nykyjalkapallon
haasteisiin tarjoamalla jokavuotisen jatkokoulutuksen ”vanhoil-

le” tuomareille ja peruskurssin
aloittaville tuomareille.
Erotuomaritoiminta on vauhdikasta ja haastavaa harrastustoimintaa. Toiminnassa oppii
ymmärtämään jalkapallon sääntöjä, johtajuutta ja siitä saa uuden näkökulman jalkapalloon.
Asekin tuomarit tuomitsevat

HEIMO TAIPALUS OY
• Nosto- ja vaihtolavakuljetukset
erikoiskuljetusvarustein
• Muutto- ja kevytkuljetukset pakettiautolla

Puh. 0500-367 792

vuosittain yhteensä 200-300 ottelua Alavudella, Lehtimäellä ja
Ähtärissä. Aktiivisia tuomareita
on tänä vuonna 22. Määrää voi
pitää sopivana alueen tarpeisiin. Yhteistyö APV:n ja muiden
alueen seurojen kanssa on sujuvaa ja uusia tuomareita on saatu
yhteisvoimin joka vuosi mukaan

toimintaan.
Asek toivottaa sydämelliset
onnittelut juhlivalle 60-vuotiaalle APV:lle ja menestystä tuleville
vuosille.

Alavuden Seudun
Erotuomarikerho ry
Risto Pekkanen
Puheenjohtaja

Rakennuspalvelut
T:mi Tero Nihti
Puttosharjuntie 55, 34800 Virrat
p. 0400 623 817
e-mail: tero.nihti@phpoint.fi

• Sertifioidut
kosteuseristys- ja
laatoitustyöt
• Perustamistyöt

• Lattiavalut
• Hirsirakentamiset
• Saneeraukset
• ym. talonrakennustyöt

Miesten pelissä kesällä 2012 tuomareina Jouko ”Emppu” Mäkiranta, Markku ”Killi” Valkealahti ja Vili Isokangas.

KIINTEISTÖPALVELU
E. Mustikkamäki
P. 0400-566 231

Ilmastoinnin puhdistukset
ja desifioinnit
Paine-ero mittaukset

• Koneellinen puunkorjuu
• Kaivuutyöt

JUHA NESTE
p. 0400 869 625

MARKO SOUKKALA
p. 0400 160 864

Keskusurheilukentällä lauantaina klo 11.45 jalkapalloturnaus P10: Jalas - APV.
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Suomen vanhimpia yhtäjaksoisesti
pelattuja jalkapalloturnauksia

Viiskuntaturnaus

Pesäpalloa APV:n väreissä
K

eväällä 2012 pesäpallon junioritoiminta lähti käyntiin
pitkän hiljaiselon jälkeen Alavudella. Jalkapallo ja jääkiekkoseurana tunnetun seuran johto otti
pesäpallon myötämielisesti vastaan.
Viime vuonna sarjassa olivat

E-pojat ja tänä vuonna mukaan
tulivat myös D-pojat. Lisäksi tänä vuonna on pidetty 7-10 -vuotiaille pojille pesiskoulua. Ensi
vuonna on tarkoitus muodostaa heistä joukkue F-poikien sarjaan, sekä laittaa joukkue C-poikien sarjaan.

1969-vuoden jalkapallon joukkuekuvasta tunnistaa vielä monta
tuttua Alavutelaista kasvoa.

Pesäpallo- ja jalkapallotoiminta ovat yhteistyössä pyrkineet minimoimaan pelien päällekkäisyydet. Näin innokas peluri on pystynyt harrastamaan
kumpaakin lajia.
Pesistoiminta keskittyy ensi kesänä Montun pallokentälle,

joka saadaan pelikuntoon kuluvan syksyn aikana.
Yhteensä pesistoiminnassa
on tällä hetkellä mukana noin 60
junioria, ja kaikki uudet ovat tervetulleita mukaan.

Toni Juurakko

Jalkapallossa tyttöjen(T12/T18) toiminta on saatu jälleen käyntiin
aktiivisten vetäjien ansiosta.

Turnauksella on ensimmäisestä 1978 pelatusta turnauksesta
lähtien ollut sama päätukija Viiskunta-lehti, joka on muiden tukijoiden kanssa mahdollistanut
turnauksen pelaamisen ilman
osallistumismaksuja ja samalla hyvät palkinnot turnaukseen.
Turnaus pelataan tänä vuonna 2010 uusituilla säännöillä
21.9.2013 Aseman Stationilla ja
se on jo 36. turnaus.
Turnaus on aikaisemmin pelattu 11v11 joukkueilla käyttäen
täysikokoisella kentällä sovellettua paitsiosääntöä, jolla paitsioaluetta pienennettiin 35 jaardin päähän maalista maalinteon
helpottamiseksi.
Nykyisin turnaus pelataan
pienellä kentällä isoilla maaleilla
9v9 joukkueilla, isoista maaleista ja edelleen voimassa olevasta 35 jaardin paitsiosäännöstä
johtuen ottelut ovat maalirikkaita, keskiarvo yli 10 maalia/ottelu.
Ottelu on ollut Suomenselän
alueen perinteinen jalkapallokauden päätös, siihen on osallistunut joukkueita Alavuden eri

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

APVI
KuKu
APVI
KieHa
APVI
APVI
KiMy
APVI
FC Järviseutu
APVI
APVI
FC ViP
APV
FC ViP
APV
APV
LeJy

joukkueiden lisäksi Kuortaneelta, Peräseinäjoelta, Killinkoskelta, Virtailta, Ähtäristä, Soinista,
Lehtimäeltä ja myös vierailijoita
järviseudulta.
Tervetuloa seuraamaan pelejä hyväkuntoiselle Aseman Stationin syysnurmelle.

Viiskuntaturnauksen 2004 APV-joukkueiden pelaajia. Syyskuussa
pelataan jo 36. Viiskunta-turnaus.

AUTOPURKAAMO MERATIA OY
– Korjaamo ja romuautojen vastaanotto
– Meiltä myös romutustodistus
– Kaivinkonetyöt
– Henkilöautojen renkaat

Lanttolantie 129, 63610 TUURI
P. 040 555 3002

KONETYÖT
SAARIMÄKI OY
Puh. 0440 298 519
TÖYSÄ

ALAVUDEN FYSIKAALINEN HOITOLAITOS
Fysioterapeutti SEIJA MATIKAINEN
Kuulantie 5 G, 63300 ALAVUS
puh. (06) 5111 224, 040-5127 134

Nykyisen
kiertopalkinnon
voittajat

• POHJARAKENTAMINEN
• HIEKAT • MURSKEET
• LUMENAURAUKSET
• YM. KONETYÖT

Viiskuntaturnaus Aseman Stationilla 21.9.2013.
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Odotuksia ja toiveita on toteutunut

APV -jääkiekkoa jo kuudetta vuosikymmentä
V

uosituhannen alussa seuramme kiekkoilevien lisenssijäsenten määrä kasvoi ensi kertaa yli kahdensadan. Vuonna 1996 saimme käyttöömme
tekojään, joka mahdollisti lähes
sen aikaisen normaalin kauden
aloittamisen ja poisti vesikelit.
Jääkiekkojaostossa kävi pöytäkirjojen ja palaverimuistioiden
mukaan ankaraa pohdinta siitä, miten valmennuksen tasoa
voitaisiin ylläpitää ja kehittää
ja miten joukkueiden toiminta
saataisiin omavaraiseksi toimihenkilöiden ja osittain varainhankinnankin suhteen. Asioissa onnistuttiin vaihtelevalla menestyksellä.
Kymmenkunta vuotta sitten
Viiskunnan APV -teemaisen lehtiliitteen teksti kuvannee sen aikaisia muutoksen tuulia:
”Tämän kauden tärkein asia
APV:n jääkiekkotoiminnassa on
ollut joukkuekohtaiseen taloudenpitoon siirtyminen. Koska sarjoihin osallistuvien joukkueiden
määrä ei ole edelliskaudesta vähentynyt, voitaneen olettaa että
omaan talouteen siirtyminen onnistuu. Jääkiekkojaoston taloudellista roolia ei toki ole kokonaan
hävitetty, vaan on sovittu, mitkä asiat rahoitetaan edelleen yhteisesti. Niitä ovat muun muassa
tuomarimaksut, kalliimmat maalivahdinvarusteet mahdollisuuksien mukaan, teroituskone(et), ko-

Peliriemua Montulla, kun jäähallista vasta unelmoitiin.

Jäähalli-osakkeiden myynti seuraväen taholta onnistui hienosti. Alavuden Jäähalli Oy:ssä on pääomistajan eli Alavuden Kaupungin lisäksi 278 muuta yksityistä ja yhteisöä osakkeenomistajana.
tiotteluiden jääaikamaksut, sarjojen osallistumismaksut, leiritykset ja valmentajakoulutus. Nämä
tai osa näistä säilynee jaoston
maksettavina tulevaisuudessakin, mutta jaoston rooli tulee jatkossa todennäköisesti painottumaan seuratoiminnan kehittämiseen ja joukkueiden toimintaa tukevien valmiuksien hankkimiseen
ja kustantamiseen”.
Täytyy todeta, että oman jäähallin jälkeen tuossa lienee toiseksi merkittävin saavutus kau-

kalon ulkopuolella koko jääkiekkojaoston historiassa. Onneksi
emme luovuttaneet!

EP:n kiekkokoulu

Ensi yritys valmennuksen tietotaidon kohottamiseksi oli EteläPohjanmaan kuuden seuran yhteisen valmennuspäällikön pestaaminen. Sen jälkeen seurasi yhteistoimintamuotona EP:n
kiekkokoulu. Vuonna 2003 panimme toimeen Kuusiokuntien
Kehittämisyhdistyksen avul-

la hankkeen Liikunnalla Kuusiokuntiin Elinvoimaa, jonka noin
kaksivuotisesta toimintakaudesta seuramme jääkiekko sai varsin paljon kehityksen aineksia.
Kehittämishakuista toimintaa
varjosti kuitenkin kaiken aikaa
se, että näimme ympäristömme
seuroissa tapahtuvan olosuhteiden kehittymistä vuosi vuodelta, mutta meillä kehitys näytti polkevan paikallaan. Omasta jäähallista oli paljon puhetta ja toiveita, mutta ei tietoa sen
mahdollisesta toteutumisesta.

Ulkokentältä
menestykseen
Kuortaneen Urheiluopisto ja siinä sivussa Kuortane, jossa ei
omasta takaa edes ollut omaa
jääkiekkotoimintaa, sai hallin ja
hallin suurimmaksi seurakäyttäjäksi ponnahti alkuun APV. Miesten ja naisten edustusjoukkueet
olivat nousseet urheilullisesti tasolle, jolla ei enää ollut mahdollista pelata taivasalla ja niinpä
nämä joukkueet katosivat Alavudelta yleisön edestä vuosikau-

HUOLTO
VARAOSAT

Ilosalon

KONEKORJAAMO

63300 ALAVUS
puh. (06) 5112 485
0400 808 366

VERHOOMO-OMPELIMO
TIINA KOSKELA
• huonekaluverhoilut,
ajoneuvoverhoilut
ja korjausompelut

050-352 8454
Tuurintie 189, 63400 Alavus
www.verhoomo-ompelimo.com

Onnittelut
60-vuotiaalle
APV:lle

-alan
palvelut
- ammattitaidolla!
-"55*"-..*5:4t-.1½16.165t*-."/7"*)50t,"-645&&5
puh. 040 1948 332
Rekolanrinki 2, Alavus

60 vuotta on juhlimisen arvoinen asia!

siksi. Myös junioreissa oli menestyksen hetkensä.
Kuinka moni muistaa APV:n
B-junioreiden kauden valtakunnallisessa I-divisioonassa paikkakunnalta, jossa ei ole jäähallia?
Kiitos kaupungin, paikallisten
suunnittelijoiden ja rakentajien
sekä seuramme kannattajien ja
varainhankkijoidenkin ponnistusten, saavutimme uuden jäähallin myötä ne lajin ulkoiset
puitteet joista 50-vuotisjuhlissa
vain hartaasti haaveilimme!

Hannes Valkama

ALAVUDEN
4H-YHDISTYS
ONNITTELEE
60-VUOTIASTA
APV:TÄ

20.8.2013
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Muistoja matkan varrelta
N

epan legendaariset lasikuitumailat Eräs APV:n
kiekko-ja jalkapallotoiminnan
tärkeimmistä tukijoista ollut
Nestori Sinkkonen kehitti APV:n
pelaajille hyvin taloudellisen
mailamallin. Vanhat, haljenneet
Torontot ja Montrealit laminoitiin harmaalla lasikuidulla tukeviksi ja tuhdeiksi pelivälineiksi. Lämärit kyllä lähti kuin tykin
suusta, mutta mailatekniikkaan
saattoi tulla hiukan kömpelyyttä, johtuen tasapainosta, joka
taisi olla lapa-varsi akselilla n.70
% - 30 %.
Lehtovaara ja Visavalta jäivät Lapualle! Palattiin jostakin
pelistä melko myöhään, Lapuan
nakkikioskin kautta. Porukka taisi hiukan hajota ja maalivahdit
menivät kylän toiselle kioskille höyrymakkaroita ostamaan.
Bussi lähti ja seuraava pysähdys
olikin vasta Sinkkosella. Roope
meni innokkaana tyhjäämän tavaratilaa. Ensimmäisenä käteen
osuivat maalivahdin varusteet!
Siinä vaiheessa Roope huudahti suhteellisen karhealla äänellä: ”Jumalauta, Lehtovaara ja Visavalta jäi Lapualle!” Kuinka veljekset sieltä kotiin pääsivät onkin sitten toinen juttu.
Kauhavalaiset nappasivat
pelivälineet Jääkiekko on rehtien ja reippaiden nuorukais-

ten peli. Tämän osoittivat Kauhavan Visan junnut ja heidän faninsa APV:n juniorijoukkueille
joskus 70-luvun vaihteessa. APV
oli matkassa kolmella junnujoukkueella ja pelit pelattiin peräjälkeen. Matkaan tuli kuitenkin mutkia, kun ryhdyttiin noutamaan pelivälineitä linja-auton
tavaratilasta. Hupsista, ei mailan
mailaa!
Myöhemmin mailoja löytyi
hankeen piilotettuina pitkin urheilukentän lähialuetta. Paikalliset pojanviikarit olivat olleet
asialla. ”Sorry”, sanoivat isännät!
Komarov törmää jäävuoreen Tänä päivänä maajoukkuetasolla ja KHL:ssa loistavan Leo
Komarovin iskä ja setä oli houkuteltu pelaamaan ruotsinkieliselle rannikolle, taisi olla kyseessä Nykarleby. Komarovit olivat
olleet melkoisen mukiloinnin
kohteena edellisenä iltana Nurmon Jymyä vastaan Nurmossa.
Nuoremmalla Komarovilla olivat
molemmat silmät luumunsiniset Jymyn rautakourien käsittelyn jälkeen.
Nyt pelipaikkana oli APV:n kotiluola Monttu. Näppärä ja liukas
pikku-Komarov nousi röyhkeästi kiekon kanssa keskialueella,
kunnes: ”May Day!” Hentoinen
Komarov törmäsi ”jäävuoreen”
nimeltä Jarmo Kurki. Horisont-

Onnittelut
60-vuotiaalle
APV:lle

Onnittelemme
60-vuotiasta
APV:tä

TAKSI+BUSSI
matkap.
0400 565 645

JARMO KIVIRANTA
61170 SÄÄSKINIEMI
0400-263 047

ti katosi ja pillerinpyörittäjä saateltiin horjuvin hokkarein Montun pukusuojaan elvytykseen ja
happea haukkaamaan. Paluuta
jäälle Komarov ei tuona ilta tehnyt.
Hei teitähän on vaan neljä! Pelattiin tiukkaa matsia sarjapaikan säilyttämiseksi 80-luvun
puolivälissä. Peli oli pelkkää nolla-nollaa! Vahva puolustus puolin ja toisin. Piti koittaa konstia,
jos toistakin kuparisen rikkomiseksi. Tehtiin pikku kepponen:
”Oman pään aloitukseen neljä pelaajaa ja kärkäs hyökkääjä
vaihtoaitioon, lähes laidan päälle.” Tuomari huomautti: ”Teitähän on vaan neljä”, tähän vastasi Juupe ”Niin on!”. Tuomari pudotti kiekon peliin, aloitusvoitto taakse ja Jallun matala lämäri
keskiympyrään, jonne Asialan
Jellu oli kiitänyt, pakkien taakse. Pieni epäonni vastaanotossa, eikä maalia. Oiva, sääntöjen
vastainen kikka, joka oli vähällä onnistua. Olisiko maali hylätty tuomarivirheen takia, mene
ja tiedä?
Sarjapaikka säilyi, tonni tuli! Pelattiin ahdistavia sarjapaikan säilyttämismatseja IK Kronania vastaan. Maalinteko oli
enemmän kuin tervanjuontia. Tolpat kilisi, mutta verkko ei
heilunut. Jonkun piti ottaa vas-

tuu ratkaisusta tavalla tai toisella. Konsultiksi otettiin , yllätys,
yllätys Suomen markka. Tonni
sille, joka ratkaisee! Saatiin Riku
Reinikan kovan tsempin tuloksena kiekko Kronanin päätyyn.
Taru päättyi Matti Saaren helppoon ohjaukseen, ansaittuun

maaliin ja APV:n voittoon. Reiluna miehenä Matti ojensi päätöstilaisuudessa puolet potista Rikulle. Loppu hyvin, kaikki hyvin,
ainoastaan yksi aitiossa jäi paria
”Kekkosta” köyhemmäksi.

Kyösti ” KooHoo” Härkönen,
APV

Onnittelut
60-vuotiaalle
APV:lle

Kirkkotie 1
63300 ALAVUS
Puh. 06-511 2330
0400 590 297
fax 06-511 2046

PYÖRÄKUORMAAJATYÖT

Rakennusliike
T. SAARIAHO
OY
0400 360 706

tapani.saariaho@gmail.com

PIRKANMAAN UUSIOMETALLI OY
- kaikki kiertää • Ostamme romumetallia kilpailukykyiseen hintaan
• Jalometalleista maksamme päivän hinnan
• Käyttöraudan myynti
• Loka-auto palvelut
• Vaihtolavapalvelut
• Jätehuoltopalvelut

Puh. 03-4755 888
Gsm 050-336 8887
Yrittäjäntie 6, Virrat
www.uusiometalli.com

Munkkikahvitarjoilu Keskusurheilukentällä lauantaina klo 13 - 16.
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Seutukunnan komein jäähalli

Alavus Areena
J

äähallin saamista Alavudelle suunniteltiin eri tahojen
toimesta parikymmentä vuotta kunnes aika ja päättäjät olivat kypsiä hallihankkeen toteuttamiseksi. Hallihanketta saattoi
hiukan siirtää loistavat olosuhteet tekojäällä montussa, joka
pidensi luonnonjääkautta parilla kolmella kuukaudella.
Kehitys jääkiekkoliiton sarjajärjestelmässä oli ajanut yhä
useamman APV:n joukkueen
pelaamaan ja harjoittelemaan
Kuortaneen, Ähtärin ja Virtain
jäähalleihin. Tämä joukkueiden
hajaantuminen ei ollut seuran
kannalta paras mahdollinen tilanne seurahengen ja yhteisöllisyyden siitä pahasti kärsiessä.
Aika tarkkaan kymmenen
vuotta sitten aloitettiin määrätietoinen työ myös virkamiestasolla jäähallin saamiseksi Alavudelle. Kaupunginjohtaja Pekka Ala-Mäenpää perusti työryhmän, jonka tehtävänä oli
kartoittaa taloudelliset ja toiminnalliset mahdollisuudet hallihankkeen toteuttamiseksi.
Työryhmän tärkeänä apuna oli
APV:n jääkiekkojaoston silloinen
puheenjohtaja Hannes Valkama,
joka antoi työryhmälle arvokasta tietoa hallin käyttötunteihin
yms. liittyen.
Työryhmä päätti jo suunnittelun alkuvaiheessa, että halli rakennetaan keskusurheilukentän
ja sen huoltorakennuksen yh-

teyteen ja että siitä tehdään harjoitus- ja kilpahallin yhdistelmä.
Toiminnallisuus eli monikäyttöiset tilat laadukkailla pinnoilla
oli suunnittelun lähtökohta, AlaMäenpää kertoo. Siitä myös lähdettiin, että hallista pitää tulla jo
sijainninkin takia näyttävä, Pekka jatkaa.

Tekemisen meininkiä

Asiat etenivät toteutusvaiheeseen hitaasti mutta varmasti.
Odotettiin valtionavustusta, järjestettiin yksityisille ja yrityksille osakeanti tiiviissä yhteistyössä
APV:n kanssa sekä tehtiin suunnitelmia ja laskelmia hallin toteutuksen onnistumiseksi. Silloinen
APV:n jääkiekkojaoston puheenjohtaja Hannes Valkama muistelee aikoja näin ”Seuran sisälle ja
Alavudelle tuli sellainen tekemisen meininki. Otimme tämän
osakkeiden myynnin tosissamme ja tajusimme, että ”nyt tai
ei koskaan se halli tulee”. Halliosakkeiden myynti seuraväen
taholta onnistui hienosti ja tästä osoituksena Alavuden Jäähalli Oy:ssä on pääomistajan
eli Alavuden Kaupungin lisäksi
278 muuta yksityistä ja yhteisöä
osakkeenomistajana.
Loppuvuodesta 2006 päästiin
urakkalaskentavaiheeseen ja keväällä 2007 aloitettiin itse rakentaminen. Joulukuussa 2007 alkoi
APV:n seuraväen toisen myyntiponnistuksen paikka, kun aloi-

Hallityömaa kesällä 2007.
timme hallin mainosmyynnin
kaukaloon ja takaseinälle. Onneksi alueen yritykset ottivat tämän uuden mainospaikan hyvin vastaan ja onnistuimme mainosmyynnissä hienosti, Valkama muistelee. Vieraillessamme
talvella jääkiekkojaoston väen
kanssa hallityömaalla, tajusimme mitä olemme saamassa!

Upea ja ilmava halli

Harjannostajaispuheessa pääurakoitsija Rakennus-Yliselä
Oy:n edustajana toiminut Harri
Kaitola piti puheenvuoron, joka
kuvaa innostusta projektia kohtaan; ”Halli on upea! Kiitos siitä
kuuluu arkkitehdin lisäksi myös
Pekka Ala-Mäenpäälle ja Timo
Myllymäelle, jotka kustannusja muutospaineista huolimatta
säilyttivät mm. hallin valaistuksen ja muun tekniikan katon tasossa, vaikkei se halvin vaihtoehto varmasti ollutkaan. Myös luistintilojen laadukkaat kumimatot, väljät pukuhuoneet, juhlava
julkisivu sekä monet muut yksi-

Alavus Areena valmistui maaliskuussa 2008.
tyiskohdat on suunniteltu ja toteutettu tavanomaisia jäähalleja
laadukkaammin.”
Uusi, seutukunnan komein
jäähalli valmistui maaliskuussa 2008 ja vielä samana keväänä pelattiin ensimmäiset sarjaottelut tässä uudessa jäähallissa.
Jäähallin nimestä käytiin keskustelua ja lopulta päädyttiin pääomistajan ehdotukseen Alavus
Areena. Hallin logon suunnitteli
Minna Haapalainen.
Alavus Areenan viralliset vihkiäiset järjestettiin syyskuussa
2008. Halliin saatiin vihkiäisotteluun SM-liigajoukkueet Kalpa ja
Ässät. Tulikasteessa paikalla oli
ottelua seuraamassa 670 henkilöä ja halli osoitti käyttäjilleen
että se toimii ja palvelee isoakin
väkimäärää.
Hallin valmistumisesta on vierähtänyt jo muutama vuosi ja
tänä aikana sekä seuraväki että
kenttähenkilökunta ovat oppineet elämään tämän hienon rakennuksen kanssa. Alavus Areenasta on selkeästi tullut APV:n

SJL:n urheilutoimenjohtaja Timo Bäckman luovuttaa Pekka AlaMäenpäälle muistolaatan Alavus Areenalla. Taustalla jäähalliasiamies Pekka Paavola ja Jäähalliyhtiön toimitusjohtaja Timo Myllymäki.
koti ja kokoontumispaikka pelaajille, vanhemmille ja koko seuraväelle. Hallin käyttöaste on ol-

lut hyvä, joka kertoo siitä että
Alavus Areena tuli ehdottomasti tarpeeseen.

TAKSI MIKA MÄKELÄ
Alavus • p. 0400 661 675

Onnittelee 60-vuotiasta APV:tä

TUOTTAJAIN TILITOIMISTO

Me palvelemme
teitä ÄHTÄRIN VANHALLA

LÄHTEENTIE 3, ALAVUS, p. 511 1370, fax 5111 231

Os. Meijeritie 13

tuottajain.tilitoimisto@co.inet.fi

•PALVELEE AMMATTITAIDOLLA:
• Viljelijöitä
• Pienyrittäjiä
• Ammatinharjoittajia

OSAAMALLA ONNISTUT

Tervetuloa Körkön Leipomo-kahvilaan!
Nautittavaksi wiener-tai
munkkikahvit ja mukaan
maistuvaa Ähtärin ruisleipää

Palvelemme ma-pe klo 7-17, la klo 7-13
Meijeritie 13, Ähtäri
puh. (06) 533 7325

sähköposti: korkko@leipomo.inet.fi

Meijeritie 13,
63700 Ähtäri
puh. 0400-267 401
heikki.ruha@
lehtopeat.com
nettikauppa:
www.lehtopeat.fi

Lehtopeat Oy
hoitola ja Luontokauppa

Hallilla nähdään!
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Tuomas ”Tumppi” Tuokkola

Meidän poika Saipassa

APV:n lahja
Lappeenrannalle

APV:n Ykköstähti
valmentajataivaalla

Lauri, joka kuuluu siihen urheilulliseen Taipaluksen veljeskaartiin, jatkaa toista kauttaan Lappeenrantalaisen Saipan luottopakkina. Toimittajalla olisi pari
kysymystä tälle aina niin vaatimattomalle Laurille.
Kesä? No paljon omatoimista
treeniä on tullut tehtyä ja jonkin
verran on tullut tuttujen APV-jätkien kanssa Alavudella treenattua. Mukava on, kun on saanut
terveenä treenata.
Tavoitteet? Omat tavoitteeni
on nostaa omaa tasoa ja joukkue on asettanut tavoitteeksi
pleijarit.
Koti? Kyllähän se tällä hetkellä on Lappeenrannassa, mutta
lomalla sitä aina mielellään lähtee Alavudelle lataamaan akkuja

A

PV:n seuraväki muun jääkiekkoyleisön ohella on varmasti seurannut mielenkiinnolla Tuomas Tuokkolan valmentajauraa, joka sai keväällä uuden
suunnan Tumpin siirtyessä liigajoukkue Ilveksen päävalmentajaksi. Nyt on alkamassa ensimmäinen ehjä kausi, jossa hän on
päässyt vaikuttamaan niin pelaajahankintoihin kuin koko valmennusryhmään.

Tavoitteena olla parempi

Joukkueen rakennustyö on kesken, mutta jo tässä vaiheessa voin sanoa että pelillisesti
on menty eteenpäin. Nyt on oltava vain kärsivällisiä ja uskottava omaa tekemiseen. Meillä
on seurajohto vaihtunut ja koko valmennusryhmä on vaihtunut, joten paljon uusia asioita on tapahtunut, Tuomas valottaa. Seura on asettanut ensi
kauden tavoitteeksi olla parempi kuin viime kaudella, joten siitä lähdetään. Ilves teki keväällä yhteistyösopimuksen Kuortaneen Urheiluopiston kanssa
ja Tuomas näkee tämän yhteistyön erittäin positiivisena. Erityisesti tätä kautta valmennusryhmään saatu uusi fysiikkavalmentaja Petteri Piiroinen on ollut Tuokkolalle todella mieluinen
apu!

Juuret Alavudella

Tuomaksen työ on nyt siis Tampereella, mutta koti ja perhe

Tuomas ”Tumppi” Tuokkolan luotsaama Ilves kohtaa torstaina nälkäisen Sportin Alavus Areenalla kello 18.30. Kuva Petteri Äikäs.
ovat edelleen Kuopiossa. Tämä tekee oman haasteensa koko Tuokkolan perheen elämään,
mutta hyvin tässä on ainakin
toistaiseksi sopeuduttu. Yritän
olla kaiken ylimääräisen ajan
perheen parissa, joko niin että
he tulevat tänne tai että minä
matkustan Kuopioon, Tuomas
jatkaa. Juurista ja kodista puhuttaessa Tumppi kertoo ”Asun minä sitten missä tahansa, niin silti
koen olevani pohjimmiltani alavutelainen! Täällä olen kasvanut

METSURIPALVELUT

- mm. raivaus, taimien istutus, pihapuiden kaadot
• Yritysten lietesäiliöiden tyhjäykset
• Höylä- ja sahatavaraa pieni erä myynnissä

ja täältä ovat kaikki lapsuuden
kaverini ja sukuni. Arvostan juuriani todella paljon”.

Alavus Areenalle

Tuokkolan luotsaama Ilves kohtaa torstaina nälkäisen Sportin Alavus Areenalla, minkälaiset ovat asetelmat tuohon otteluun? Mielenkiintoinen peli on
kyllä tulossa. Ilveksellä päättyy
tähän otteluun neljän viikon tiivis harjoitusjakso, joka on harjoitusten lisäksi pitänyt sisällään lu-

kuisia harjoitusotteluita ja leiritystä. Joukkue saapuukin Alavudelle suoraan neljän päivän
leiriltä Kuortaneelta. Tavoitteenamme on, että Alavus Areenalla meillä on käytettävissä täysi miehitys, jota lähdemme ajamaan sisään kolmen viikon
päästä alkavaan sarjaan. Näin
kertoi Ilveksen päävalmentaja
Tuomas ”Roopen poika” Tuokkola! Tervetuloa seuraamaan Tuomaksen ja Ilveksen otteita torstai-iltana Alavus Areenalle!

Lauri Taipalus pelaa toista
kauttaan Saipassa.
ja tapaamaan perhettä. Nyt kuitenkin pitää lähteä treeneihin…

APV-riveissä
uransa aloittaneet Jari-Matti Latvala ja
Pekka Tuokkola luovuttivat
Alavus Areenan
seinälle omat
pelipaitansa.
Jari-Matin peliväline on vaihtunut matkan
varrella mailasta rattiin. Pekka torjuu tällä kaudella Kalpan maalissa.

Merkillisen reilu.
Huollot ja korjaukset
kaikille merkeille ja malleille

Suomenselän Autohuolto

Saxbergintie 2, 63300 ALAVUS, puh. 5113 460, 0400-565 631

KTK

ALAVUDEN
KULJETUS OY

MAA- JA KIVIAINEKSET
- täytehiekat - murskeet - sepelit - kivituhkat
- salaojasepelit - hiekoitussepeli - puutarhamulta
NOSTURI- ja VAIHTOLAVAPALVELUT
KAIVUTYÖT ja MAANSIIRROT

MYÖS VUOKRATTAVIA TILOJA
• YKSIÖ, TOIMISTO- JA
KYLMÄVARASTOTILOJA

Kysy lisää


0400 668 983, 06-5120 240
www.alavudenkuljetus.fi

Ilves - Sport harjoitusottelu Alavus Areenalla torstaina 22.8.2013 klo 18.30. Liput 15 €.
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Alueella 1400 ottelua

Leijonatavoite toteutui

APV:n jääkiekkotoiminnassa pelataan kausittain noin 160 - 180
ottelua. Ottelumäärä kasvaa yli
200 ottelun yhden kauden aikana, kun lukuun lisätään Alavus
Areenaa käyttävät muut joukkueet. Kaudella 2012 - 2013 Alavus Areenalla pelattiin kaikkiaan
218 ottelua. Jokainen virallinen
harjoitus- tai sarjaottelu tarvitsee paikalle kaksi – neljä tuomarikortin omaavaa tuomaria. Tästä toiminnasta Alavudella vastaa Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomarit ry.

Alavutelainen Eveliina Nurmi sanoi vielä viisi vuotta sitten, että
ei ikinä pelaa jääkiekkoa. Kiekko vei kuitenkin mennessään ja
elokuun alussa Eveliina pelasi
ensimmäisen pelinsä N-18 maajoukkueessa. Vastassa oli olympialaisiin valmistautuva Japanin naisten maajoukkue. Japani
meni lujaa ja voittoja tyttöleijonille ei tullut, mutta paljon koke-

Etelä-Pohjanmaan
Jääkiekkotuomarit
vastaavat tuomaroinnista

Yli 2500 tuomaritehtävää

Etelä-Pohjanmaan Jääkiekkotuomarit ry eli EPJT on vuonna
1981 perustettu jääkiekkotuomaritoiminnan erikoisseura, jonka velvollisuus ja tehtävä on vastata erotuomaritoiminnasta Etelä-Pohjanmaan alueella (Alavus,
Alajärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Soini ja
Ähtäri). Kaikkiaan kymmenessä
hallissa pelataan noin 1400 ottelua kauden aikana. Tämä tarkoittaa reilua 2500 tuomaritehtävää. Alueemme eniten käytetyt hallit ovatkin Kuortaneen
Urheiluopiston Jäähalli sekä Alavus Areena reilusti yli kahdensadan menevillä ottelumäärillä.
Näillä määrillä hallit sijoittuvat
koko Keskimaan alueen tilastoissa sijoille kolme ja neljä, kun listauksessa on mukana kaikkiaan
33 kenttää.

reilut kolmekymmentä vuotta sitten vahvasti APV:n henkilöiden toimesta. Perustamisasiakirjassa on peräti kolme alavutelaisnimeä: Kari Lehto, Jorma Lindqvist ja Seppo ”Roope”
Tuokkola. Nykyään EPJT:n hallituksessa istuvat alavutelaiset
Kai Olkkonen ja Kai Haapa-aho.
EPJT:ssä on tällä hetkellä 58 viheltävää tuomaria, joista alavutelaisia on 13. Pisimmälle alavutelaislähtöisistä tuomareista ovat edenneet Esa Laitanen,
jolla on takana reilut 100 SM-liiga ottelua sekä muutama maaottelu ja naisten puolella MMtasolla viheltänyt Henna Åberg,
joka omaa alavutelaiset sukujuuret ja on saanut kiekko-oppinsa APV:n riveissä. Nuorimmat tuomarit löytyvät kaksikosta Milla Maijala ja Perttu Sippola,
jotka aloittivat tuomaroinnin viime kaudella. Vanhin on puolestaan Seppo ”Roope” Tuokkola,
jonka ensimmäinen tuomarointi on niinkin kaukaa kuin kaudelta 1972 - 1973 ja ”ura” jatkuu
edelleen.
EPJT onnittelee lämpimästi
APV:tä ja sen jalkapallo- ja jääkiekkotoimintaa 60 -vuotisesta historiasta, joka on ollut merkittävällä tavalla vaikuttamassa
myös tuomaritoiminnan alkamiseen alueellamme.

Kai Olkkonen
kerhokouluttaja

Lähes 60 tuomaria

EPJT:n perustaminen tapahtui

EPJT

Eveliina Nurmi N-18
maajoukkueeseen
musta ja hyvää vauhdikasta harjoitusta.
Kiekkouralleen 16-vuotias
Eveliina on määritellyt kovat tavoitteet, joista tänä syksynä toteutui pääsy Kuortaneen urheilulukioon ja pelipaikka Team
Oriflame Kuortaneen joukkueessa. Priimuksena yläasteelta valmistuneen Eveliinan aikataulu on tiivis. Lukio-opintojen

lisäksi aika kuluu harjoituksissa, maajoukkueleireillä sekä SMsarjapeleissä ja maajoukkuepeleissä. Tavoitteita ei saavuteta ilman kovaa työtä. Tahti ei kuitenkaan Eveliinaa hirvitä, vaan hän
vakuuttaa tietävänsä mihin on
ryhtynyt. Kunhan vain isä ja äiti sopeutuvat siihen, ettei esikoinen enää asu kotona Eveliina
naureskelee.

Alavutelainen Eveliina Nurmi
pelasi elokuun alussa ensimmäisen pelinsä N-18 maajoukkueessa.

Saila Saari

Tavoitteena suomenmestaruus
ja olympialaiset
APV-kasvatti Saila Saari pelaa
nykyään Jypissä kuudetta kiekkokauttaan. Törmätessä Sailaan
keskustelu siirtyy nopeasti jääkiekkoon eikä ihme, sillä täyttyyhän Sailan arki pitkälle kaikkeen
jääkiekkoon liittyvään. Mennyt
kesäharjoittelu niin joukkueen
kanssa kuin omatoimijaksollakin on mennyt hyvin ja Saila on
saanut olla terveenä. Mukavana
lisänä kesäharjoittelussa on ollut
olympiaryhmän kesäleirit.

APV-kiekkokoulusta
kaikki alkoi
Sailan jääkiekkoura alkoi itkun
merkeissä isä-Matin raahatessa

ekaluokkalaisen tyttärensä lähes väkisin APV-kiekkokouluun.
Taisi Isokankaan Arin ote jäällä
olla pienelle tytölle oikea, koska tämän jälkeen ei Sailaa jäältä
pois saanut. Pienestä se on kiinni! Vanhempien, Matin ja Päivin
sekä pikkuveli Laurin tuki Sailalle on vuosien varrella ollut todella tärkeää ja he kaikki elävät tätä
Sailan unelmaa.
Tulevan kauden tavoitteistaan kertoessaan käy selväksi,
että JYP Naiset on tällä hetkellä
se tärkein juttu ja tavoite on kirkastaa viime kauden hopea kullaksi naisten SM-sarjassa. Saila
muistelee aikanaan jossain lehtihaastattelussa sanoneensa, et-

www.alavus.fi
(06) 2525 1000

Liikunnan riemua.
Harrastusmahdollisuuksia.
Aktiivisia ihmisiä.

APV Facebookissa: APV jääkiekko

tä hänen suurin idolinsa on silloinen maajoukkuetähti Riikka
Nieminen. No, nyt kymmenen
vuotta myöhemmin tämä idoli liittyy Sailan seuraan Jypiin ja
vieläpä samaan kentälliseen Sailan kanssa!

Olympilaisiin?

Henkilökohtaisena tavoitteena
ja haaveena ovat Sotshin olympialaiset helmikuussa 2014. Siihen liittyy myös nämä kesän leiritykset, joissa olleista sitten valitaan myös se joukkue olympialaisiin! Tuleva syksy ja alkukausi
näyttävät, kuinka olympiaprojektin kanssa Sailan kohdalla käy,
mutta pidetään kaikki peukkuja!

Saila Saaren tavoitteena ovat
Sotshin olympialaiset helmikuussa 2014.

20.8.2013
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Naisista nousi maajoukkuetason pelaajia

APV alueen edelläkävijä nais- ja tyttökiekossa
K

un aloin hahmotella tätä kirjoitusta, selasin papereista ja tietokoneelta APV:n naisja tyttökiekon historiaa. Tietoja katsellessa tuli monia hienoja muistoja mieleen - niin paljon
on ehtinyt tapahtua 20 vuoden
aikana.

Ringetestä kaikki alkoi

APV:n tyttökiekko lähti käyntiin 1990-luvun alkupuolella ensin ringetteä pelaamalla.
Parin kauden jälkeen siirryttiin
pelaamaan jääkiekkoa. Pelkästään tytöille suunnatut harjoitukset aloitettiin syksyllä 1994,
Seppo ”Roope” Tuokkolan ja
Kari Männyn toimiessa valmentajina. Koko 1990-luku oli voimakasta tyttökiekon kehitystä
niin Alavudella kuin myös Keskimaan alueella. Tuolloin ei valtakunnan sarjoihin vielä ollut
asiaa. APV:n nuori naisjoukkue
pelasi alueen sarjoja, joista tu-

loksena oli useita aluemestaruuden palkintosijoja ja muutama aluemestaruuskin onnistuttiin voittamaan. Vahvoja
naiskiekkoseuroja alueellamme olivat APV:n lisäksi Närpiön
Kraft, Jämsän K-Sudet, Jyväskylän JYHC sekä S-Kiekko Seinäjoelta.

Nousu kiekkotähdeksi

Vuosikymmenen taittuessa
2000 luvulle voimakas kehitys
APV:n naiskiekossa jatkui. Tuolloin siirryttiin pelaamaan valtakunnan sarjoja; II-divisioonaa, Idivisioonan karsintoja ja sitten Idivisioonaa. On hienoa ja muistoja herättävää lukea vanhoja
lehtiartikkeleita ja niiden otsikoita ”APV:n naisjoukkue noussut
alueen kiekkotähdeksi”, ”APV:n
naisilla vahva sarjakausi”, ”APV
tyttökiekon lippulaiva”, ”Naiskiekkoilijoista nousi maajoukkuetason pelaajia”.

Tyttö- ja
naiskiekkokeskuksen
perustaminen
Alavudella on ollut voimakas halu kehittää alueen ja myös koko
Suomen tyttö- ja naiskiekkoa.
Aloimme 2000-luvun alussa
miettimään, miten Kuortaneen
urheilulukion ja urheiluopiston
läheisyyttä, osaamista ja optimaalisia olosuhteita voitaisiin
hyödyntää tyttökiekon eteenpäin viemiseksi. APV:n kehityksen myötä syntyi ajatus tyttö- ja
naiskiekkokeskuksen perustamisesta.
Ajoittain hieman sinnikkyyttäkin vaativien neuvotteluiden myötä yhteistyö kehittyi
myönteiseen suuntaan ja syksyllä 2003 ensimmäiset jääkiekkoon suuntautuneet tytöt valittiin Kuortaneen urheilulukioon.
Lukioon tulleet tytöt pelasivat
APV:n naisjoukkueessa APV:n

hoitaessa kaiken joukkue- ja kilpailullisen toiminnan. Ansiokasta ja menestyksekästä yhteistyötä jatkui kuuden kauden ajan.
Tyttökiekkokeskuksen edelleen kehittäminen vaati paljon
resursseja ja katsottiin parhaaksi siirtää toiminta Suomen Jääkiekkoliiton alaisuuteen. Team
Oriflame Kuortane aloitti toimintansa syksyllä 2010. Tämä
merkitsi Alavudella naisjoukkueesta luopumista, sillä kahteen
kovaan joukkueeseen ei riittänyt pelaajia.

Tyttökiekkomyöteinen
APV
APV on ollut seurana aina myötämielinen tyttökiekon kehittämiselle ja ihailtavan suuri joukko
innokkaita vanhempia on mukana toiminnassa. Tänä päivänä
kolmasosa seuran pelaajista on
tyttöjä ja tämä luo pohjan lois-

TI-TO
10-17
PE
10-18
LA
9-15
SU-MA SULJETTU

TYYLIKÄS
LUTON TUOLI

65,-

HIGH GLOSS
KORKEAKIILTO RUOKAPÖYTÄ
120 x 80
180 x 90

270,-

170,-

KULJET
US
ONNIST
UU
KOKO
MAAHA
N!

STAR RECLINER
MEKANISMITUOLI

210,KORKEALAATUINEN NYT
U-GARDA SOHVA
OVH. 1100,-

890,-

SPACE
VITRIINI
VALOLLA

310,FONDI
KOULUPÖYTÄ

ALK.

220,-

TELEKUJA 7, ALAVUS
(RA-SE PARK)
Puh. 045 153 7009

FUNKTIO
KOULUPÖYDÄN
TUOLI

huonekalut@alavudenykkoskaluste.fi

70,-

TAITO KOULUPÖYDÄT
1-OSAINEN 150,2-OSAINEN 180,-

TERVETULOA TUTUSTUMAAN
MYÖS LAAJAAN
SÄNKYMALLISTOON!

www.alavudenpeliveikot.com

Naisten APV- Tappara SM-sarjaottelu Alavus Areenalla.
tavalle tulevaisuudelle. APV:ssä
pelanneista tytöistä 25 on pelannut tai pelaa edelleen naisten
SM-sarjaa ja 16 heistä on yltänyt
maajoukkuetasolle saakka, pelaten alle 18-vuotiaiden tai naisten
maajoukkueotteluita.
APV:ssä jatketaan edelleen

pyyteetöntä ja arvokasta työtä
tyttö- ja naiskiekon kehittämisessä.
Tulemme näkemään vielä paljon ilon ja onnen hetkiä tyttöjen
menestyksen myötä.

Kari Mänty
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Juhlavuoden kunniaksi uusi ilme

APV-jääkiekolle
uusi logo
A

PV-jääkiekko on uudistanut logoa. Uudessa logossa alkuperäinen Esko Saarimäen
suunnittelema tunnus on kokenut uudistuksen perinteitä kunnioittaen. Logossa on edelleen
seuran lajeja kuvaava pyöreä
peliväline ja siivet kuvaamassa

kahta tasaveroista joukkuetta.
Värinä on mustakeltainen. Logouudistuksen on johtokunnan
pyynnöstä toteuttanut Minna
Haapalainen.
APV-jalkapallo käyttää jatkossakin omaa jalkapallo-logoaan.
Seuran lipuksi 20 vuotta sitten

vihitty alkuperäinen lippu tulee
säilymään juhlakäytössä myös
tulevaisuudessa ja siinä olevaa
tunnusta käytetään seuran virallisissa asiakirjoissa ja standardissa.

APV johtokunta

APV:n käytössä olevat logot. Seuran virallinen logo, jääkiekon logo ja jalkapallon logo.

Seppo ”Roope” Tuokkola luovutti 60-luvun lopulta olevan pelipaidan jääkiekkojaoston puheenjohtaja
Harri Kaitolalle. Paitaa voi ihailla Alavus Areenan katsomon seinällä.

• KALLIOMURSKETTA
• KAIVUTYÖT 3-30 tn koneella
• RUOPPAUKSET

KIILUNEN

0400-928346 / Antti 040-7612220 / Jussi

Auto- ja pienkone-

KORJAAMO

R. VÄHÄMAA

Sepänmaantie 10, ALAVUS
puh. 06-511 2166

0400-649 325

Autojen huollot,
katsastukset,
pienkoneiden huolto

Onnittelut
60-vuotiaalle
APV:lle

AITO

Tietokonekauppa
www.alavus.net
email: aito@alavus.net

60 vuotta elämyksiä!
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Tero Järvinen innostui irrottelemaan jääkiekosta uuden romaaninsa valmistelun melskeessä

Jälkipeliä
N

iinpä. Siinä se taas meni. Koko kesä. Ei tullut taaskaan nukuttua yhtäkään yötä teltassa, eikä
käytyä omenavarkaissa. Kesä meni jälkipeliä pelatessa ja jälkipyykkiä pyykkilaudalla pestessä.
Niin. Meidän oma jääkiekkojoukkueemme, SKH, Sikosaaren
keimailevat heterot, putosi kevään
päätteeksi vitosdivariin. Näin ollen
ja tästä viisastuneena jouduimme
istumaan rantasaunalla paikallistelevision analysaattoreiden kanssa
useamman kerran. Pohjustamassa tulevaa kautta, sillä vanhan kansanviisauden mukaan hyvin pohjustettu kausi on puoliksi pelattu.
Meitä oli rantasaunalla paikalla, allekirjoittaneen lisäksi, kriisipsykologi Oiva Freudinkangas, psykiatrian erikoislääkäri Urho A. Sennevammala, entiset huippuvalmentajat Hannu T. ja Juhani A. sekä
tietysti paikallistelevision jääkiekkoa ymmärtämättömälle yleisölle
maalinteon anatomiaa selittäneet
asiantuntijat Armas von Scnellebaaten ja Puusilmä. Olipa vielä paikalla uusi valmentajamme Heimo
Goodcouch ja kesäteologi Kaar-

le Jekoweh, aina silloin kun pääsi kissaltaan karkuun. Pyrkimyksenämme oli siis lähestyä jääkiekkoa
poikkitieteellisesti.
Ensin katsoimme videolta menneen kauden pelejä, yhden kerrallaan. Sitten menimme saunaan
ja keskustelimme, analysoimme,
pesimme toistemme selät, joimme parit biisonit, pohdimme ääneen, väittelimme, otimme opiksi, laitoimme salassa nuuskamällit
ylähuuleen, sylkäisimme ne lopulta pois ja otimme toisen, jos kolmannenkin kerran, parit biisonit.
Useimmiten keskustelut menivät
jotakuinkin tähän tapaan:
– Jääkiekko on maalintekolaji. Tärkeintä on maalinteko. Jos se ei onnistu, ei voi tulla menestystäkään.
– Perkele, että on kuumat löylyt.
– Viime kaudella tuli aivan liikaa
turhia jäähyjä.
– Niin, ei näitä pelejä jäähyaitiosta voiteta.
– Kuka helvetti heitti lisää löylyä?
Multa sulaa munat.
– Pitkä päätyyn ja perään. Painetta on luotava.
– Joo. Ja hyökkäyspäässä pakin

kautta. Vetoja pitää tulla enemmän.
– Tarkkoja vetoja.
– Täällä on kohta sata astetta.
Kaarle, lopeta nyt se vihtominen!
– Voisko Puusilmä kuitenkin heittää pari klapia pesään?
– Peliä pitää levittää. Ei saa sumputtaa keskelle.
– Mä vielä levitän sille, joka heittää löylyä. Mä paistun tänne nurkkaan. Tehkää tilaa!
– Kaarle, sulla on hieno tatska. Siinä on asennetta. Onks toi Rauman
Lukon logo?
– Ei, se on mun tyttöystävän sivuprofiili.
– Meidän joukkueen poikien pitäis
keskittyä enemmän lätkään. Musta tuntuu, että niitä kiinnostaa naiset liikaa. Ne häirittee keskittymistä. Ne kissat…
– En mä toisaalta usko, että ne
cheerleaderit menestystä huononsivat.
– Eivät ainakaan parantaneet. Nehän oli kaikki yli kuuskymppisiä.
– Miksei siellä ollut muuten yhtään
nuorempia naisia?
– Ne on kaikki muuttaneet pois.

Viimeiset lähtivät, kun tipuimme
neloseen.
– Hei, mutta ens kauteen voi tuoda uutta säpinää se, että kakkoskentän sentteri seukkaa kuulemma entisen Miss Elimäen perintöprinsessan kanssa.
– Jukoliste, onko totta!?
– Maalivahti voi muuten pelastaa
koko ottelun.
– Joo, voi tulla torjuntavoittoja.
– Niinkuin Talvisodassa tai rakkaudessa.
– Hei oikeesti, jos me ei nyt lähdetä uimaan, niin ens kauden jälkeen
ei ole ketään analysoimassa.
– Kaarle. Sä oot ensimmäisen kerran elämässäs oikeassa.
Saunan jälkeen oli tapanamme
siirtyä laiturille ja vilvoittavaan veteen. Lopuksi kesäteologi Kaarle
Jekoweh vetäisi Maammelaulun,
hänellä kun oli mieskuorolaulusta
kokemusta. Saattoi muuten olla,
että nautimme vielä laulun päälle
muutamat biisonit, ennen kuin kotiuduimme ylähuulet kireinä kukin
oman kultamme sheivattuun kainaloon…

Tero Järvinen

Raimi ”Raipe” Helminen Alavus Areenalla Riikku Allstars vs. Raipe
Allstars ottelussa 2012.

Raskaankaluston
huolto ja varaosat

Puutarhan parhaaksi.
Loput rit
ku
tasoleikintaan.
poistoh RJOUS!
A
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HUSQVARNA RIDER 213C
Edistyksellistä tekiikkaa ympärivuotiseen
käyttöön. Combi-leikkuulaite 94 cm.

3.950 €

Kaikki koneet jotka myymme toimitamme koottuna ja koekäytettynä!

myynti • huolto • varaosat

www.alavudenauto.fi • alavudenauto@co.inet.fi

O
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Puutavaran koneellinen
hakkuu ja lähikuljetus
sekä metsämaan muokkaus
myös lavettikuljetukset

METSÄKONEURAKOINTI

J. KAUNISTO OY

Puh. 0400-564 199 • 511 3396

www.alavudenpeliveikot.com

Kotiseutusi oma pankki.
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Hippo luistelu- ja kiekkokoulusta
ensiaskeleet jääkiekon maailmaan
A

PV:n pienimmät seuraihmiset löytyvät Hippo luisteluja kiekkokoulusta. Viime kaudella luistelukoulussa oli mukana
kaikkiaan yli 60 lasta ja kiekon
alkeita harjoitteli noin 30 lasta.
Osa pienistä pelureista osallistui
molempiin.

Hippo-luistelukoulussa
perehdytään
perusasioihin
Luistelukoulu tarjoaa ohjattua
luisteluopetusta kaikille neljä
vuotta täyttäneille lapsille - toki mukaan voi tulla jo nuorempanakin. Luistelukouluun tullessa ei tarvitse osata vielä luistella - eikä edes pysyä luistimilla pystyssä - sillä vasta-alkajille
on varattu oma tilansa kaukalosta tuoleineen. Jo hiukan edistyneemmät pääsevät perehtymään luistelun saloihin erilaisten leikkien, viestien, hippojen
yms. kehittävien harjoitteiden

parissa. Luistelukouluun varusteiksi riittää luistimet, kasvosuojalla varustettu kypärä ja kaulasuoja. Tulevalle kaudelle luistelukoululle on varattu kokonainen kenttävuoro.

Maalintekoa
Hippo-kiekkokoulussa
Kiekkokoulussa opetellaan luistelun ja jäällä liikkumisen tekniikkaa ja tietysti jääkiekon perustaitoja, kuten kuljettamista, syöttämistä ja kiekon/mailan
hallintaa. Ja totta kai treenataan
myös sitä kaikkein kiinnostavinta, eli maalintekoa! Kiekkokoululaisille suositellaan varusteiksi kokonaista jääkiekkoilijan sotisopaa. Vähimmillään varustus
tulee olla luistimet, kasvosuojalla varustettu kypärä, kaulasuoja, hanskat ja maila. Valmennus
tehdään leikkien ja pelien varjolla, lasten tarpeet huomioiden.
Kaudella 2012 – 2013 kiekkokou-

Hippo-kiekkokoulun valkoinen tiimi valmiina ensimmäiseen peliin Alavus Areenalla.

Kiekkoa Facebookissa
Minttu Liikala.
lulaiset pelasivat ilahduttavan
suuren pelaajamäärän vuoksi
kahdella joukkueella yhteensä
kolmessa miniturnauksessa. Yksi turnauksista järjestettiin Alavus Areenan upeissa puitteissa ja tunnelma oli katossa! Luistelu- ja kiekkokoulun toimintaa
veti Jussi Luoto. Valmentajina ja
opettajina toimivat Pasi Ritola,
Mikko Penttilä ja Keijo Liikala.

www.teroturunen.fi

Akatemia APV:n
tuorein tiimi

Alkavalla kaudella luistelu- ja
kiekkokoulu jatkaa toimintaansa
mm. Henrik Lampisen, Janne Siirilän ja muiden vapaaehtoisten
johdolla. Uudet ja vanhat pelurit ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan! Seuratkaa ilmoittelua
jäähallilla, Viiskunnassa ja netissä www.alavudenpeliveikot.
com. Olemme myös aktiivisena
Facebookissa seuran juniorisivuilla (APV Jääkiekko), joten kannattaa tykätä!

koonnutaan parketilla tukiharjoitteiden parissa. Tarkoituksena
on kehittää varsinaisten kiekkotaitojen lisäksi sosiaalisia taitoja, opettaa ymmärtämään joukkuepelin perusperiaatteet ja valmistaa pelaajia siirtymään varsinaisiin juniorisarjoihin. Kauden
aikana pyrimme osallistumaan
useisiin turnauksiin lähialueilla. Akatemian joukkueenjohtajana toimii Jussi Luoto. Valmennuksesta vastaavat Pasi Ritola ja
Mikko Penttilä.

Kaudelle 2013 -2014 on perustettu kiekkokoulun ja F -junioreiden väliin sijoittuva nappulaakatemia, jossa harjoitellaan jääkiekkoa tosissaan, mutta ei missään nimessä totisesti. Akatemia
on ensisijaisesti tarkoitettu 6-7
-vuotiaille lapsille, jotka ovat olleet mukana kiekkokoulussa tai
muuten kiekkoilun parissa jo aikaisempina talvina. Akatemia
harjoittelee jäällä 2 kertaa viikossa ja lisäksi kerran viikossa ko-

Jussi Luoto ja Pasi Ritola

EloExtrat

OKSASILPPURI

TERÄKETJUÖLJY
Tapio 10 l.

GE150

12,90

Käyttövalmis lasinpesuneste

-moninkertainen testivoittaja!
-moottori 2500W / 230V
-oksakoko 35mm
-patentoitu, apilanmallinen
syöttöaukko
-tehokas ja nopea syöttö
-takuu 2 vuotta

-Etanolipohjainen
-Pakkaskesto -18
-4 l. kannu

3 kannua

9,90

Vetopyyhe sininen, 6rll säkki
-imukykyinen paperi
-hylsyllinen rulla

99,3MS170D

n
helppokäyttöine
Luotettava ja
usaha!
pu
ltto
po
ja
mökki-

199,-

Iskevä mutterinväännin
18V / 4,0Ah

17,90

-kierrosluku 0-1900rpm
-vääntömomentti 610Nm
-akut 2kpl 4,0Ah Li-ion

499,-

Hydrauliprässit paineilmalla

50 Ton

289,-

PAINEILMAKOMPRESSORI
200 l. säiliöllä
-moottori 3,0kW / 400V
-imutuotto 480 l./min
-max. paine 10 bar
-kierrosluku 1200rpm

30 Ton

790,-

VÄRISILMÄ

-lehdestä luet kotoiset uutiset

-maksimi paine jopa 562 Bar
-tyhjentää jopa 7 patruunaa latauksella
-4,0Ah Li-ion akulla
-400g patruunalle

-paineilma- ja
käsikäyttö
-iskupituus
175mm / 50ton
150mm / 30ton
-30ton mallissa
aputappisarja
-50ton mallissa
pöydän säätö
vinssillä

990,-

Rasvapuristin 12V / 4,0Ah

ALAVUS

749,(Ovh 1190,-)

Järviluomantie 15
puh. 010-322 1110

palvelemme: ma-pe 9-17, la 9-14

Varustekirppis Alavus Areenan kahviossa lauantaina 24.8.2013 klo 11-13.
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