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V. Matti Tammiselle EM-kultaa KyKy-Betset
kaatui
86-vuotiaan konkarin
seuraava tähtäin on MM-kisoihin
karsinnassa
LENTOPALLO
Liigan karsintasarjan kaikki kolme ottelua voittanut
LiigaSärkät oli liian kova
pala siipirikkoiselle KykyBetsetille. Loistavasti karsinnat kuitenkin taisteltiin
ja vaastuuta jaettiin koko
joukkueelle. Hienosti mukana olivat innokkaat fanijoukot, vaikka kaikki pelit
pelattiin ns. vieraskentillä.
Vimpelin molemmat ottelut vetivät lähes täyden katsomon, Kalajoellakin kuulema oli kauden ennäty yleisö.
Kolmas ja viimeinen taistelu Saarikentän naapurissa
näytti, että Kyky-Betset on
mennyt eteenpäin kauden
edetessä.
1-sarjan Suomen mestaruuden voittaminen ei tullut
vahingossa, LeKi piti meitä sillassa välierissä ja sieltä
nouseminen antoi potkua.

URHEILU
Kyyjärvi
Pasi Antila
Kyyjärveläinen V. Matti
Tamminen voitti EM-kultaa
5 000 metrin kävelyssä. EMhallimestaruuksia ratkottiin 23.–28.3. välisenä aikana Puolan Torunissa. Tamminen käveli kultaa lauantaina pidetyssä kisassa.
Viisi kilometriä hänellä taittui kävellen aikaan
42.24. Tamminen sanoo
olevansa tyytyväinen aikaansa.
Hän sai kävellä omaan
tahtiinsa, sillä hän oli
85-vuotiaiden sarjan ainoa
osallistuja. Toinen kisaan
osallistunut kävelijä peruutti osanottonsa.
– Ensimmäisenä kisapäivänä oli ohjelmassa kolmen
kilometrin kisa. Silloin päkiässä ollut rakko haittasi kävelyä sen verran, että
sain kolme hylkäystä ja kisa
päättyi siihen. Ennen viiden
kilometrin kisaa ehti vaiva
tulla kuntoon, kertoo Tamminen.
86-vuotias V. Matti Tamminen on melkoinen teräsvaari, sillä hän jaksaa edelleen lähteä kisamatkoille.
– Jokaisesta päivästä saa
olla kiitollinen, että pystyy
kilpailemaan.
– Seuraavaksi tähtäimessä ovat elokuussa MM-kisat
Ranskan Lyonissa, hän kertoo tulevista kisasuunnitelmistaan.
V. Matti Tammisen mukaan kisamatkat ovat olleet
mieluisia.
– Siellä osallistujien kesken on reilu kilpailuhenki
ja monista heistä on tullut
minulle hyviä ystäviä, hän
sanoo.

Akaa-Volley kaadettiin finaalissa kahdesti 3–0, joten
ei jäänyt epäselväksi kuka
on mestari. Kausi jää historiaan monessakin mielessä.
Seuran paras saavutus, juhlavuoden mieluisiin juttuihin kuuluu myös liikuntasalin laajennus, joka toteutunee vuoden loppuun mennessä. Joukkueen eteen on
tehty paljon hommia ja kiitos kuluu kaikille asialla olleille. Vastustajiakin voi kiittää, ilman heitä ei olisi kilpailua.
Kyky-Betset rauhoittuu
hetkeksi ja aikalisän jälkeen
alkaa uusi kausi. Kiitokset ja
isot sellaiset tukijoille, joukkueelle ja kannustajille!
Hannu Kalliojärvi
KyKy-Betsetin
valmentaja

Hyvin suunniteltua
ympäristöä
ei synny vahingossa
Maisemasuunnittelijat ry
haluaa, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus hyvin
suunniteltuun pihaan. Rakennus- ja maankäyttölakia
ollaan parhaillaan uudistamassa. Maisemasuunnittelijat ry kävi Ympäristöministeriössä esittämässä toiveensa, että pihasuunnittelu sisällytetään erityissuunnittelua vaativaksi osaksi
uudis- ja saneerauskohteiden suunnitteluprosessiin.
Tällä hetkellä pihasuunnitelmaa vaaditaan vain kuntakohtaisesti.
– Hyvin suunniteltu on
puoliksi tehty, tämä pätee
myös pihasuunnittelussa.

V. Matti Tamminen ja EM-kulta.

Suunnittelupöydän ääressä ratkaistaan, mitä maksaa kohteen rakentaminen
ja tulevien vuosien hoitotyöt. Tähän työhön tarvitaan koulutuksen saaneita alan ammattilaisia, jotta tontin olosuhteet tulevat
huomioiduksi ja piha-alue
on viihtyisä, turvallinen ja
helppohoitoinen niin kesällä kuin talvellakin, todetaan
yhdistyksestä.
Yhdistys toivoo, että pihasuunnitelma vaaditaan
uudistetun rakennuslain
mukaan kaikissa rakennusluvan vaatimissa uudisrakennus- ja saneerauskohteissa.

Frisbeegolfia Kivijärvellä koko talvi
FRISBEEGOLF
Kivijärvi
Arto Hyytiäinen

Pojat treenaavat ennen kisaa väylällä yhdeksän. Petri Kotilainen heittää. Kiekon
lentoa seuraavat Timo Sepponen (vas.), Antti Kotilainen, Ville Iiruu ja Joni Oksa.

Frisbeegolfkisoja on järjestetty ja lajia harrastettu
ahkerasti Kivijärvellä koko
talven hiihtäjistä ja lumesta huolimatta, niin pimeässä kuin valoisaan aikaan.
Heittäjiä on tullut naapurikunnista saakka ja tuoneet
samalla paljon kiitosta, sillä muualla talvirataa ei ole
niin hyvin ylläpidetty kuin
Kivijärvellä.
Talvisarjan 3. osakilpailu
järjestettiin 15.3. Osallistujia oli mukavasti, sillä rataa
kiersi yhteensä 26 heittäjää,
mikä on talven ennätys. Voiton vei Antti Kotilainen tuloksella 51. Toiseksi tuli Arto Hyytiäinen tuloksella 57
ja kolmas oli Karstulan Julius Jokinen tuloksella 58.
Viikkokisoissa 22.3. voi-

ton vei jälleen Antti Kotilainen tuloksella 58. Toinen oli
Julius Jokinen ja kolmas Vesa Muhonen Karstulasta.
Kevätkisa järjestettiin
varsin hyvin vetisissä olosuhteissa 28.3. Kilpailussa kierrettiin 10-väyläinen
talvirata neljä kertaa, joten
bägistä piti löytyä pyyhkeitä useita kappaleita.
Avoimen sarjan voiton
nappasi hyvällä lopun venymisellä Petri Kotilainen tuloksella 109. Toinen oli Antti Kotilainen (111) ja kolmas
Helsingissä asustava Juha
Kytö (111).
Kisan jälkeen Antti ja Juha olivat tasapisteissä, joten
paremmuus ratkaistiin väylällä yksi, missä Antti heitti
tuloksen kaksi ja Juha kolme.
Naisten sarjan voiton
nappasi Tiina Poikola tuloksella 145. Harrastelijoi-

den sarjan voitti Arto Hyytiäinen tuloksella 120.
Perinteiset viikkokilpailut järjestettiin 29.3. Antti Kotilainen voitti heittäen hyvän tuloksen 47, mikä on 13 alle parin. Toiseksi
tuli Karstulan Julius Jokinen
(56) ja kolmanneksi Kyyjärven Ville Iiruu (57).
Kun lumi on sulanut, Kivekkäiden frisbeegolfjaosto alkaa järjestää viikkokilpailuja sunnuntain sijasta perjantai-iltaisin alkaen.
Silloin kilpailijat siirtyvät pelaamaan uudistetulle 20-väyläiselle kesäradalle, mihin tulee ainakin neljä uutta väylää.
Frisbeegolfjaoston kotisivut ovat myös auenneet
osoitteessa fribakivekkaat.
kotisivukone.com, sinne tulee tietoa muun muassa tulevista kisoista Kivijärvellä.

