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Aikuisurheiluliiton
Kansanhiihdon
kisoista sateli mitaleja
voittopokaali viiden
Kivijärvelle ja Kyyjärvelle kilometrin erolla
URHEILU
Arto Hyytiäinen
Suomen Aikuisurheiluliiton SM-kilpailut järjestettiin 26.–28.6. Eläintarhan
urheilukentällä Helsingissä. Kyyjärven ikinuoret veteraanit kahmivat jälleen
mitaleja. Myös Kivijärvelle sateli mitaleja mukavasti.
Kyyjärven Kyvyn Jari Hakola juoksi miesten 50-vuotiaiden kympillä mestariksi ajalla 34.48,96. Viidellä
tonnilla tuli Hakolalle ho-

peaa ajalla 16.45,43. Miesten 85-vuotiaiden 5000 metrin kävelyn voitti Kyyjärven
teräsvaari Matti Tamminen
ajalla 44.49,71.
Naisten 30-vuotiaiden painonheitossa Kivijärven Kivekkäiden Riikka Ruuth
nappasi kultaa tuloksella 12.65. Kuulassa Ruuth
työnsi hopealle tuloksella 9.45. Moukarissa Ruuth
heitti myös hopeaa tuloksella 38.90. Kulta jäi vain reilun
puolen metrin päähän.

Riikka Ruuth saalisti kisoista peräti kolme SM-mitalia. Kuvassa Riikka frisbeegolfin pitäjänmestaruuskilpailuissa
6.9.2014 Kivijärvellä.

Miesten 75-vuotiaiden
moukarissa Kivekkäiden
Pekka Oinonen sijoittui viidenneksi tuloksella 25.20 ja
painonheitossa neljänneksi.
Miesten 65-vuotiaiden
kuulassa Oinosen seurakaveri Kauko Hakkarainen työnsi pronssia tuloksella 11.02.
Kiekossa Hakkaraisen
sijoitus oli seitsemäs tuloksella 35.41, moukarissa
kahdeksas tuloksella 26.99
ja keihäässä sijoitus myös
kahdeksas tuloksella 29.33.

Jari Hakolalla oli Helsingistä tuomisina
kaksi SM-mitalia.

URHEILU
Kivijärvi
Hannu Ahonen
Sakari Oinonen palkittiin Kivijärvellä viimetalven kansanhiihtokampanjan voittopokaalilla vain viiden kilometrin erolla ennen
Kauno Sagulinia. Hieman
lyhyeksi jääneellä hiihtokaudella miehet kirjasivat
suorituskortteihinsa 1097
ja 1 092 kilometrin lukemat.
– Liikunta on minulle
elämäntapa, kansanhiihtoonkaan en osallistunut
kilpailumielessä. Joka talvi tulee suunnilleen samat
kilometrit. Lisäksi harrastan pyöräilyä, hölkkää, sauvakävelyä ja kuntosalia, kertoi Oinonen.
– Käv in
hiihtämässä yleensä kuntoradalla ja
Hautalan lenkillä, sekä joskus järven jäällä. Alkutalvesta hiihdin perinteisellä ja keväällä luistelemalla.
Monina vuosina kansanhiihdossa kärkisijoilla ollut Kauno Sagulin käytti
myös molempia hiihtotyylejä. Luistelusuksien lisäksi hänellä on nollakelille ja
pikkupakkasille soveltuvat pitopohjaiset zerot. Viime talvena oli hänen mielestään paljon hyviä hiihtokelejä.
– Jos kysymyksessä olisi
ollut kilpailu, keliä ei olisi

Kivijärven kansanhiihtokampanjassa eniten suorituksia kuntokortteihinsa kirjanneet Sakari Oinonen ja
Kauno Sagulin saivat palkintopokaalinsa juhannuksen
jälkeisellä viikolla.
tietysti silloin katsottu, hänkin totesi.
Sagulinkin hiihti ainoastaan kuntoradalla ja jäällä, mutta ei lainkaan Kivijärven latuverkoston muilla
reiteillä. Kolmen kilometrin
kiertäminen ei tuntunut yksitoikkoiselta, varsinkin kun
kuntorata oli pääasiallisesti
hyvässä kunnossa.
Molemmat miehet antavat tunnustusta latumestari Henri Grönille. Kun latujen tekijä hiihtää itsekin, tulos on hyvä.

Kuntoradalla päästiin
viime talvena hiihtämään
ensimmäisen kerran 21.12
vapaalla tyylillä ja perinteisen uralla vuoden vaihteessa.
Muun latuverkoston
kunnostus alkoi vasta tammikuun loppupuoliskolla ja
lumen puute haittasi pitkillä
reiteillä taas jo ennen maaliskuun puoliväliä. Oma lukunsa oli poikkeuksellisen
runsaan tykkylumen aiheuttamat ongelmat kaikilla
laduilla.

Antti Kotilainen heitti kaksi rataennätystä
Karstulan Hietanenkin pääsi holarin makuun
FRISBEEGOLF
Arto Hyytiäinen
Frisbeegolfin harrastajat
ovat päässeet kesälaitumelle ja tulokset ovat parantuneet peli peliltä Kivijärvellä
ja Kyyjärvellä. Kivijärvellä
holareitakin on tullut useita.
Karstulassa kilpailuja ei ole
vielä järjestetty tänä kesänä.
Kivijärven viikkokilpailuissa 5.6. Kivekkäiden Antti Kotilainen voitti tuloksella 12 alle parin, mikä oli vielä sen hetken 20-väyläisen
radan uusi ennätys.
Toiseksi tuli JyLin Rauli
Savela (-5) ja kolmanneksi
Kivekkäiden Timo Sepponen (-4). Sepponen rikastui
euroilla heitettyään väylällä kaksi holarin.
PuskaPuttaajien ja Saarijärven Pullistuksen järjestämässä Kusiaismäen valloituksessa 6.–7.6. Saarijärvellä pelattiin kolme kierrosta. Kivijärven Kivekkäät otti voiton joka sarjassa. Antti
Kotilainen johti lauantaina
MA2-luokassa (rating on alle 935) 2. kierroksen jälkeen
tuloksella -11.
Kolmas kierros pelattiin

sunnuntaina varsin tuulisessa säässä. Antti heitti silti tuloksen -6.
Kolmen kierroksen yhteistulos oli 17 alle radan
ihannetuloksen. Voittoa siivitti peräti kolme eaglea, ja
nekin Antti heitti aina samalla väylällä nro 17.
MA3-luokan (rating alle
900) voitti V-P Savela (+10)
ja MA4-sarjan (rating alle
850) voitti hyvin pelannut
Ville Iiruu (+3). Osallistuija oli yhteensä eri sarjoissa vain 14, mikä ihmetytti muun muassa kilpailun
TD:nä ollutta PuskaPuttaajien Simo Väisästä.
Kahvipöytäkeskusteluissa kisan jälkeen Antin eaglet
hämmästyttivät muita pelaajia. Väylä 17 on par 4 ja
on yli 150 metriä pitkä alamäkeen. Väylää ollaan nyt
Antin hienojen heittojen jälkeen muuttamassa par 3:ksi
ja kinkkinen väylä 1 (par 3)
vaihtunee par 4:ksi.
Antin hyvä vire jatkui
vielä seuraavana päivänä
maanantaina 8.6. Saarijärven viikkokilpailuissa. Antin tulos oli 60 eli on viisi alle
radan ihannetuloksen. Tulosta siivitti jälleen väyläl-

nen kolmas. Kivijärven viikkokilpailuissa 12.6. oli mukana 40 innokasta pelaajaa.
Karstulan Julius Jokinen
voitti tuloksella (-6). Toiseksi tuli Petri Kotilainen (-5)
ja kolmanneksi Timo Sepponen (-4). Arto Hyytiäinen iloitsi kisasta heitettyään väylällä kahdeksan yllättäen holarin.
Petri Kotilainen kilpaili 13.-14.6. Masteri-Finnish
Masters 2015 Laukaassa.
Sarja oli MPM (Seniorit-40),
missä kilpaili Suomen parhaimmisto. Petri sijoittui
hienosti yhdeksänneksi.
Kyyjärvellä 16.6. Joni Oksa voitti hyvällä tuloksella
eli kuusi alle radan ihannetuloksen. Rauli Savela sijoittui toiseksi (-2) ja Ville Iiruu
kolmanneksi (-1).

Antti Kotilainen pääsi ripille.
lä 17 heitetty eagle eli kaksi
alle ko. väylän parin.
Kyyjärvellä 9.6. Äänekos-

ken Antti Riekkola voitti kovalla tuloksella (-7). Joni Oksa oli toinen ja Jani Kota-

Kivijärven viikkokilpailuissa 18.6. koettiin osallistujaennätys, sillä mukana oli 45 innokasta pelaajaa. Rippikoulusta päässyt ja
samalla lyhyen kilpailutauon pitänyt Antti Kotilainen
voitti tuloksella kymmenen
alle radan ihannetuloksen.
Rauli Savela oli toinen (-7)
ja Juha Pohjoisaho kolmas

(-5).
Naisten sarjan voitti Tiina Poikola tuloksella kuusi yli radan ihannetuloksen.
MJ3 Juniorit -13 -sarjan voitti Kyyjärven Roni Eteläkari
tuloksella seitsemän yli radan ihannetuloksen. Karstulan nuorta Konsta Jokista
todella onnisti heittämällä
väylällä kolme holarin.
Kyyjärven viikkokilpailuissa 23.6. Antti Kotilainen voitti kisan uudella rataennätyksellä 10 alle radan
ihannetuloksen.
Hyvä vire jatkui kotiradalla 26.6., jolloin Antti heitti myös uuden rataennätyksen eli 14 alle radan ihannetuloksen. Pelaajapiireissä on huhuttu Peltokankaan
radan helppoudesta. Tulos
kertoo toista. Antin voitto oli
ylivoimainen, sillä toiseksi tulleet V-P Savela ja Ville Iiruu heittivät kolme alle
ihannetuloksen.
Kivijärvellä järjestetään
11.7. Stone Lake Marathon.
20-väyläinen rata kierretään
peräti viisi kertaa. Kivekkäiden 100-vuotisjuhlakilpailu Kivijärvi Open on vuorossa 18.7.

