HIMANGAN ROIMA

TOIMINTAKERTOMUS 2018

YLEISTÄ
Roima on jatkanut toimintaansa, joka on aivan viime vuosina jopa ilahduttavasti saanut nuorten
urheilutoiminnan noususta positiivista julkikuvaa ja näkyvyyttä lisää.
Toimitilojen ylläpito vaatii myös paljon kun on sekä talo että maja joista huolehtia.
Talous on siis myös em. syistä johtuen aina haasteellista, mutta selvitty on ja valmentajien riittävyys on
toinen vastaava asia. Se osalta tilanteemme on myös kohtuullisen hyvä joka näkyy vilkkaassa toiminnassa.
JOHTOKUNTA

2018 johtokunta on toiminut seuraavassa kokoonpanossa :
Puheenjohtajana Juha Tuliniemi,
sihteerinä Katri Pelto-Arvo,
taloudenhoitajana Mikko Lauri sekä varapuheenjohtajana Kari Högbacka.
Muut jäsenet Jari Sipi, Eero Kinare, Sanna Sipi, Paula Hakkarainen, Katja Tuliniemi, Antti Hovila sekä
Jouni Hakkarainen kevääseen asti, jolloin kaikkien järkytykseksi menehtyi sydänkohtaukseen.
Syyskokouksessa marraskuussa vaihtui sihteeri kun Katri jäi pois koko johtokunnasta.
Kovan punnertamisen jälkeen pisimpään seuran historiassa sihteerinä toiminut Eero Kinare lopulta suostui
vielä vuodeksi, kun ketään muuta ei tehtävään kertakaikkiaan löytynyt.
Uusina johtokuntaan valittiin seuran OKM:n tukihakemuksessa jo merkittävästi apuja antanut Tuija Tuorila,
sekä maastopyöräilyä seurassa käynnistellyt Joonas Joensuu.
Nuorisojäseneksi johtokunnan kokouksiin puheoikeuksin Saku Sipi 15 v. myös ja aivan uutena ajatuksena.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Juha Kääntä ja Esko Kaikkonen.
Varalla Ulla Vähärautio ja Juha Uunila.
JÄSENMÄÄRÄ vuoden lopussa oli 290 maksanutta jäsentä.
KOKOUKSET
Kevätvuosikokous 25.3. talolla jossa suoritettiin palkitsemiset 2017 osalta, sekä toimintakertomuksen 2017
ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
Syysvuosikokous 25.11. talolla jossa valittiin toimihenkilöt ja jaostot sekä hyväksyttiin mm.
toimintasuunnitelma 2019 ja talousarvio.
EDUSTAMISET
TUL:n Pohjanmaan piirin vuosikokoukseen 21.3. Seinäjoella osallistui Roimalta Eero Kinare.
Hän oli myös Keskipohjanmaan Liikunnan syyskokouksessa 11.12. Kokkolassa.
Lentopalloliiton alueparlamentissa Kuortaneella 18.11. meiltä Eero ja Mikko Lauri.
Esittivät etukäteispyynnöstä Sanna Sipin aluejaoston jäseneksi ja hänet valittiin sitten jaoston sihteeriksi.
Lisäksi on osallistuttu 2-3 hengen voimin kaupungin järjestämiin seurailtoihin joita on muutama vuosittain.
Seuramentor - hankeselvitystä Kepli toi Roiman talolle 14.11. 6 osanottajaa oli paikalla.
Eero vei Roiman tervehdyksen ja kuvakirjan 10.11 Kokkolan Ykspihlajaan toimitalon 110-vuotisjuhlaan.
PALKITSEMISET
Roiman kevätvuosikokouksessa palkittiin 2017 ansioista C – poikien lentopallojoukkue valmentajineen.
MUUTA MERKITTÄVÄÄ
”Himankalaisten evähät urheiluun” reseptilehtinen toteutettiin syntyneestä ideasta ja sitä myytiin
kympillä mm. Raumankarin markkinoilla.
Seuran aktiiveilta ja urheilijoilta kuin muiltakin himankalaisilta tunnetuilta ex. urheilijoilta, kysyttiin heidän
suosikkireseptejään ja henkilöesittely jokaisesta laitettiin siihen sitten myös.
Valtakunnalliseen ”Unelmien Liikuntapäivään” Roimakin osallistui 10.5. urheiluhallilla, jossa seurat saivat
esitellä itseään ja kaikkia omia lajejaan, tarjoten myös lajiopastusta ja kaikki halukkaat sai perehtyä lajiin.
Roiman oma tapahtumapäivä toteutettiin samalla periaatteella, Sautin alueella 6.10. jossa seura esitteli

taas koko lajivalikoimansa.
Lajiopastusta ; Lentopallo, jousiammunta, maastopyöräily ja ohjattuja kävelylenkkejä lisäksi.
Keplin toiminnanjohtaja Petri Harsunen oli myös mukana.
Painatimme hienon korkeatasoisen lehtisen otsikolla ”Roimasti kivaa”, jossa esiteltiin koko Roiman
lajitoiminta harjoitusaikoineen ja paikkoineen, kuin koko seurakin johtokuntineen kaikkineen.
Lehtinen jaettiin itse postilaatikkoihin koko Himangan alueelle ennen tuota tapahtumaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Roima anoi ja sai hankerahaa, vuosille 2018 ja 2019 seuratoiminnan
kehittämiseen ja lajivalikoiman laajentamiseen. Maastopyöräily tulikin nyt ja on uusin lajimme.
Tässä hankkeessa Tuija Tuorilan panos anomuksen tekemisen osalta on ollut korvaamaton!
Roima lähti myös Keplin SeuraMentor-toimintaan mukaan, jolla pyritään vahvistamaan seuraa ja sen
valmennuksellista osaamista Keplin tuella.
PIKKUJOULU järjestettiin 7.12. tällä kertaa talolla ja se toimi oikein hyvin. Jouluruokailusta ja
pienimuotoisesta ohjelmasta oli nauttimassa n. 50 roimalaista. Seura tarjosi.
MUISTAMISET
Seuran sihteeriksi syyskokouksessa takaisin palannut Eero Kinare täytti 60 v.juuri tuona päivänä 7.12. ja
häntä muistettiin + juhlistettiin pikkujoulussa.

JOUSIAMMUNTA
Roiman jousiampujien vuosi 2018 oli kaksijakoinen.
Heti alkuvuonna ei ampujilta oikein löytynyt innostusta eikä kipinää, joten talvi mentiin aika lailla hiljaiselon
merkeissä. Sen jälkeen tyttöampujat ottivat isoa roolia.
Vanhempainyhdistyksen illassa oli valmentaja esittelemässä lajia, jolloin edellisenä talvena muutaman
kerran ampumassa käynyt tyttö tuli kiinnostuneena kyselemään ja siitä se lähti.
Hän oli Johanna Rahkonen (13 v).
Innostus oli nyt toista luokkaa ja kesän tullessa hän harjoitteli lähes joka päivä. Silloin hankittiin oma jousi ja
alkoi olla kiinnostusta myös kilpailuissa mitata oma taso.
Kun sattui sopivasti niin tuo taso oli heti SM-kisat 21.7. Pellossa.
Johanna, isä Marko,valmentaja Jarmo Pöyhtäri ja veteraanivalmentaja Osmo Koivunen Kurikasta olivat
reissussa. Aluksi Johannaa jännitti ja hän jäi alkukierroksella 27 pistettä kilpakumppanista jälkeen.
Toiselle kierrokselle lähdettäessä sovittiin valmentajien kannustamana, että Johanna ottaa edellä olevan
pojan etumatkan kiinni.
Ennen viimeistä kahta kierrosta (12 nuolta) poika johti vielä 10 pisteellä, mutta viimeiset nuolet Johanna
ampui niin hurjasti, että voitti lopulta 8 pisteen erolla SM-KULTAA!
Muutama viikko myöhemmin Oulussa kovassa tuulessa Johanna ampui Fita-kierroksen 20 m matkalta
uuden Suomen ennätyksen 280 pistettä!
Syksyllä sisätiloihin siirryttäessä alkoi muitakin Roiman tyttöjä jo kiinnostaa kilpaileminen Johannan
esimerkin rohkaisemana ja innostamana.
Kurikassa 1.12. Roiman tytöt ottivat sarjassaan nelosvoiton järjestyksessä Johanna, Riina Prittinen, Netta

Kurikkala ja Kristiina Korpi. Järjestäjien virheen takia jäi joukkueen Suomen ennätys noteeraamatta, mutta
tytöt korjasivat sen Vaasassa seuraavana viikonloppuna.
Uusiksi SE-luvuiksi 8.12. kirjattiin 1072 pistettä. Samassa paikassa yksilökisassa tytöt ottivat kolmoisvoiton.
Kaikki tytöt ampuvat vaistojousella mikä tarkoittaa että ilman tähtäimiä.
Muista Roiman ampujista Matti Lehtinen (m 50) on kilpaillut edelleen myös jonkin verran. Tähtäinjousella
ampuva Matti oli mm. Kokkolan Venetsialaiskisassa 21.8. sarjassaan 7 s.
Jarmo Pöyhtärin lisäksi Roiman ampujien valmennuksesta on vastannut huippuvalmentaja Osmo Koivunen
(72 v) Kurikasta, joka on kerran kuussa käynyt Himangalla ja ollut mukana myös kaikilla kisareissuilla.
Erittäin arvokasta ja korvaamatonta apua pyyteettömästi.
Aktiiviampujat ovat harjoitelleet 2018 valtavan määrän tunteja.
Valmentajan tilaston mukaan 3-4 kertaa viikossa 240 tuntia /ampuja x 7 tekee kaikkiaan 1680 tuntia.
Erittäin hienoa jälkeä siis vaikka valitettavasti aiempi nuorten miesten porukka nyt onkin, ainakin
väliaikaisesti viettänyt hiljaisempaa aikaa ampumisen suhteen.

KUNTOURHEILU
Ohjattua järjestettyä kuntoiluakin seuralla on ollut jonkin verran niin kun ennenkin.
Otimme kuntosalivuoron seuralle GS Centeriltä heti alkuvuonna kerran viikossa ja kesätauon jälkeen sitä
jatkettiin vielä jonkin aikaa syksyn alkaessakin. Sitten siitä luovuttiin porukan huvetessa liika pieneksi, mutta
puoli tusinaa kävijää talvella ja keväällä oli. Vapaamuotoista omaan tahtiin toimintaa.
Omatoimista sulkapallon pelaamista talolla on ollut aiempien vuosien tapaan.
Kalajoki on järjestänyt leikkimielistä puulaakihiihtoa Hiekkäsärkillä seuroille ja yhdistyksille maaliskuussa,
jonka hupisarjassa Roima puolusti 2017 voittoa. Kolmihenkiset joukkueet ja Roiman porukka uusi voittonsa
joukkueella Jenni Tuliniemi, Tarja Ronkainen, Juha Tuliniemi.
Roiman kunniaksi on sanottava myös osallistuminen paikallisen yrittäjäosaston haastekisaan 16.6. seuroille
ja yhdistyksille paikallisella urheilukentällä. Erilaisia leikkimielisiä kilpailulajeja nelihenkisin joukkuein, johon
oli suositeltu valittavaksi myös yksi varajäsen. Se olikin tarpeen kun meiltä yksi joukkueen jäsen joutui
lähtemään kesken pois ennen viimeistä lajia.
Roima oli kakkonen neljän joukkueen joukossa mutta paljon enemmän oli kutsun saaneita. Joukkueessa
olivat mukana Sanna ja Jari Sipi, Jenni Tuliniemi, Heidi Lukkarila ja varajäsenenä Eero Kinare.
Maastopyöräily käynnistettiin Joonas Joensuun johdolla, Roimalle uutena lajina ja rata tehtiin innokkaan
porukan toimesta majan hiihtolatupohjalle, joka soveltuu siihenkin lajiin myös varsin hyvin.
Kuntouinti on jatkunut vilkkaana edellisten vuosien tapaan.
5 naista on käynyt porukalla uimassa huhtikuun lopulta jouluviikolle lähestulkoon joka päivä, ja kukin on
vuorollaan ollut vetovastuussa toteutuksesta.
Siitä kertyi vuoden mittaan pulikointia heille 230 kertaa.
Kymmenkunta on edellisten lisäksi ollut mukana harvemmin, kukin oman ehtimisensä ja aikataulunsa
mukaan. Eli siis keskitalven avantouintia ei 2018 ole nyt ollut.

LENTOPALLO
Juniorit
Junnuista löytyy Roiman lentopallon tulevaisuus.
Keväällä Roimalla oli joukkue C-poikien valtakunnallisessa SM-sarjassa, jossa pojat sijoittuivat
lopputuloksissa sijalle 5, 48 joukkueen sarjassa. Kevätkaudella C-pojat pelasivat yhteensä neljä turnausta.
Tammikuussa Roima pelasi kotiturnauksessa, joka oli B poolin turnaus (sijat 5-8) sijoittuen toiseksi. 17.2. oli
vuorossa viimeinen pooliturnaus. Turnaus pelattiin Sastamalassa ja oli tasoltaan A poolia (sijat 1-4). Roima
sijoittui neljänneksi. Välieräturnauksessa Kiuruvedellä 24.3.2018 Roima sijoittui neljänneksi. Pojat
saavuttivat hienolla pelillä paikan C-poikien SM-lopputurnaukseen Kuortaneelle, joka pelattiin 7.-8.4.2018.
Lopputurnauksessa pojat saavuttivat mahtavasti sijan 5. Lisäksi pojat pelasivat kevään aikana neljä
harjoituspeliä. C-poikien joukkueessa pelasivat: Eero Tuorila, Esko Tuorila, Eetu Uunila, Tatu Venetjoki, Ivan
Chaykin, Leevi Joensuu ja Arttu Karjalainen.
Roima järjesti kotiturnauksen 27.1.2018 Sautinkarin liikuntasalilla. Roima voitti kaksi peliä ja hävisi yhden.
Kaikkiaan turnauksessa pelattiin kuusi peliä.
Keväällä Roimalta osallistui E-tyttöjen joukkue Etelä-Pohjanmaan alueelliseen Tiikerisarjaan, johon osallistui
17 joukkuetta. E-tytöt lähtivät nyt ensimmäistä kertaa mukaan sarjapeleihin. Tytöt pelasivat kevään aikana
neljä turnausta. Turnaukset pelattiin Laihialla, Himangalla, Seinäjoella ja Kurikassa. Tyttöjen lopullinen
sijoitus oli 17. E-tyttöjen joukkueessa pelasivat: Telma Tuorila, Aino Venetjoki, Ronja Paananen, Fanny
Mäki-Petäjä ja Sonja Nurro.
Roima järjesti E-tyttöjen kotiturnauksen 11.2.2018 Sautinkarin liikuntasalilla ja Raumankarin koululla.
Turnaukseen osallistui viisi joukkuetta. Tytöt voittivat yhden pelin, pelasivat yhden tasapelin ja hävisivät
kaksi peliä. Kaikkiaan turnauksessa pelattiin 10 peliä.
Huhtikuussa järjestettiin Kokkolassa F-junioreiden toimintapäivä, johon Roima osallistui kahdella
joukkueella. 1-joukkueessa pelasivat: Aino Venetjoki ja Telma Tuorila ja 2-joukkueessa Miro Tuorila, Jasu
Siermala ja Egor Chaykin.
Unelmien liikuntapäivänä 10.5. Roiman lentopalloilijat esittelivät lajia Raumankarin liikuntasalilla.
Toukokuussa (11.-13.5.) C-pojista Esko ja Eero Tuorila, Tatu Venetjoki ja Arttu Karjalainen osallistuivat TUL:n
liittojoukkueen turnaukseen Viron Tartossa. Joukkue sijoittui kolmanneksi kuuden joukkueen turnauksessa.
Toukokuussa (18.-20.5.) Roiman pojista Tatu Venetjoki, Eero Tuorila ja Esko Tuorila osallistuivat Lännen
joukkueessa B-poikien Alue-SM-kisoihin Mikkelissä. Lännen 2-joukkue jäi 10. sijalle. Pojat osallistuivat
kevään aikana viidelle aluejoukkueleirille ennen kisoja.
Kesäkuussa (6.-10.6.) Roimalla oli Power Cupissa Kuopiossa kolme joukkuetta: C-pojat supersarjassa, E-tytöt
tsemppisarjassa ja F-pojat tsemppisarjassa. Roiman C-pojat sijoittuivat 11. sijalle 24 joukkueen sarjassa.
Etytöt sijoittuivat 74.sijalle, 79 joukkueen sarjassa. F-pojat sijoittuivat 22. sijalle, 31 joukkueen sarjassa.
Cpoikien Power Cup-joukkueessa pelasivat: Esko Tuorila, Eero Tuorila, Eetu Uunila, Tatu Venetjoki, Ivan
Chaykin ja Leevi Joensuu. E-tytöissä pelasivat: Telma Tuorila, Aino Venetjoki, Ronja Paananen, Fanny
MäkiPetäjä ja Sonja Nurro. F-pojissa pelasivat: Kaapo Verronen, Miro Tuorila ja Jasu Siermala. C-poikien
valmentajina toimivat Jari Sipi ja Tomi Riutta. E-tyttöjä valmensi Jorma Tuorila ja F-poikia Toni Tuorila.

Syksyllä Roiman pojat jatkoivat pelejä B-poikien valtakunnallisessa SM-sarjassa. Joukkueessa pelasivat: Eero
Tuorila, Esko Tuorila, Tatu Venetjoki, Leevi Joensuu, Ivan Chaykin, Pessi Borén, Arttu Karjalainen, Miikka
Makkonen ja Olli Tervonen.
Syksyn sarjakausi alkoi lokakuussa tasoturnauksella Kokkolassa. Roima sijoittui turnauksessa 3. sijalle (3
ottelua). Tasoturnauksen jälkeen poikien pelit jatkuivat pooliturnauksina. Pooliturnauksia pojat pelasivat
syksyn aikana yhteensä kolme. Ensimmäisessä pooliturnauksessa Roima pelasi 13.10. Liperissä D poolissa
voittaen turnauksen. Toisen pooliturnauksen (Pooli C) Roima järjesti Sautinkarin liikuntasalilla. Kahdella
voitolla ja yhdellä tappiolla pojat sijoittuivat toiseksi. Kolmannessa pooliturnauksessa Roima pelasi 1.12.
Kempeleessä, Pooli 3C. Sijoitukseksi tuli 3. sija. Lisäksi pojat pelasivat neljä harjoituspeliä syyskaudella.
Harjoituksia pojilla on ollut 3-4 kertaa viikossa.
6.10. järjestettiin Roimasti kivaa-tapahtumapäivä, jossa lentopalloa esiteltiin Sautinkarin liikuntasalilla.
Ohjaajina toimivat valmentajat ja pojista Ivan Chaykin, Esko Tuorila ja Eero Tuorila.
Roimalla aloitti uusi harrastajaryhmä kevätkaudella 2018, kun yläasteikäiset pojat ja tytöt kokosivat oman
ryhmän, sama ryhmä jatkoi myös syyskaudella. Tämä ryhmä on treenannut kerran viikossa Sautinkarin
liikuntasalilla.
1-4-luokkalaisten ryhmä harjoitteli keväällä kaksi kertaa viikossa. Syksyllä uusia harrastajia aloitti sen verran
paljon, että ryhmät jaettiin kahtia. F-ikäiset (1-2.luokkalaiset) harjoittelivat kaksi kertaa viikossa ja EDikäiset myös kaksi kertaa viikossa.
Roiman junnuja valmentavat Jari Sipi, Tomi Riutta, Jorma Tuorila ja Toni Tuorila.
Miehet:
Roimalla oli kaksi joukkuetta lentopalloliiton ulkopuolisessa alueellisessa Kokko Volley-sarjassa keväällä
2018. 1-joukkue pelasi A-sarjassa ja 2-joukkue B-sarjassa. 1-joukkue pelasi kahdeksan peliä, joista se voitti
neljä (erät 16-15). Roima sijoittui A-sarjan alkusarjassa neljänneksi. Lopputurnauksessa Roima sijoittui
Asarjan kuudenneksi. 1- Joukkueessa pelasivat: Ville Lehtinen, Toni Tuorila, Petteri Siermala, Sami
Hietamäki, Raimo Högbacka, Tommi Mäkelä ja Teemu Jukola.
2-joukkue pelasi kuusi peliä, joista se voitti neljä (erät 14-12). 2-joukkueelta jäi Kokko Volley-lopputurnaus
väliin, koska se pelattiin samaan aikaan C-poikien SM-lopputurnauksen kanssa. 2-joukkueessa pelasivat:
Tuomas Siermala, Tatu Venetjoki, Eero Tuorila, Esko Tuorila, Leevi Joensuu, Tomi Riutta, Jari Sipi, Jorma
Tuorila ja Ivan Chaykin.
Syksyllä Roima jatkoi Kokko Volley-sarjassa kahden joukkueen voimin. Roiman 1-joukkue pelasi A-sarjassa
seitsemän peliä, joista se voitti neljä (erät 15–15). Joukkueessa pelasivat: Ville Lehtinen, Timo Polvi, Toni
Tuorila, Petteri Siermala, Sami Hietamäki, Sami Verronen, Raimo Högbacka, Juha Sundberg ja Teemu Jukola.
Roiman 2-joukkue pelasi B-sarjassa kuusi peliä, joista se voitti neljä (erät 15-9). Joukkueessa juniorit saivat
kokemusta aikuisten peleistä. Roima2:n kokoonpano: Tuomas Siermala, Eero Tuorila, Esko Tuorila, Tatu
Venetjoki, Ivan Chaykin, Leevi Joensuu, Tomi Riutta, Jorma Tuorila, Jari Sipi, Aukusti Nevalainen, Pessi Borén
ja Eetu Uunila. Joukkueilla on ollut yhteiset harjoitukset kaksi kertaa viikossa.
Naiset:

Himangan naiset ovat innostuneet uudestaan lentopallosta ja uusia harrastajia on tullut mukaan
harjoittelurinkiin! Naiset ovat harjoitelleet kaksi kertaa viikossa. Pelaajia on käynyt 10–12 pelaajaa/kerta.
Kaikkiaan pelaajaringissä on yli 20 pelaajaa. Naisia on valmentanut Ville Lehtinen.
Naisten sarjapelit jatkuivat keväällä 2018 liitonalaisessa harrastesarjassa. Naiset pelasivat kevään aikana
kahdeksan sarjapeliä, 4 koti- ja 4 vieraspeliä. Näistä peleistä naiset voittivat seitsemän! Sarjapelien lisäksi
naiset pelasivat kaksi harjoituspeliä. Naiset sijoittuivat sarjassa neljänneksi.
Sarjakauden päätteeksi Kokkolassa pelattiin erillinen kauden päätösturnaus. Turnaukseen osallistui
kahdeksan joukkuetta. Roima voitti turnauksen kukistaessaan loppuottelussa Kälviän Lady Volleyn. Naisten
joukkueessa pelasivat kaudella 2017 - 2018: Elina Paavola, Emmi Kärjä, Henna Paananen, Heidi
Lukkarila, Janette Korpi, Tea Verronen, Jennina Kero, Marjut Yrjänä, Katriina Tuominen, Tiina Yli-Hukka ja
Reetta Niskala
Syksyllä naiset jatkoivat pelejä liitonalaisessa harrastesarjassa, johon ilmoittautui syksyllä kuusi joukkuetta
Keski-Pohjanmaalta. Syksyllä pelattiin viisi sarjapeliä. Roiman naiset voittivat kaikki pelit. Naisten
joukkueessa pelasivat kaudella 2018 – 2019: Elina Paavola, Henna Paananen, Heidi Lukkarila, Janette Korpi,
Tea Verronen, Jennina Kero, Katriina Tuominen, Reetta Niskala, Annika Hirvi, Sanna Sipi, Sanna-Maija
Kauppi ja Iida Siermala.
Tilastoja:
OTTELUITA JÄRJESTETTIIN: Naisten harrastesarja 6 peliä, Kokko Volley-sarja 14 peliä, junioriturnaus
(pooliturnaukset) 16 peliä, harjoituspelejä 10.
HARJOITUSMÄÄRÄT:
C-pojat kevät 69 kertaa, osallistujia 8-12/krt
B-pojat syksy 55 kertaa, osallistujia 9-12/krt
1-4 luokkalaiset kevät 40 kertaa, osallistujia 8-11/krt
1-2. luokkaiset syksy 36 kertaa, osallistujia 4-6/krt
3-6.luokkalaiset syksy 36 kertaa, osallistujia 8-10/krt
Yläkouluikäiset kevät 18 kertaa, syksy 15 kertaa, 6-8/krt
Naiset kevät 35 kertaa ja syksy 30 kertaa, osallistujia 8-13/krt
Miehet kevät 36 kertaa ja syksy 34 kertaa, osallistujia 6-12/krt
VALMENTAJIA: 5 B -tasoisia, 5 C-tasoisia ja 8 ohjaajaa.
TUOMARIT: 5 tuomarikortillista Tomi Riutta, Jari ja Sanna Sipi, Esko ja Eero Tuorila sekä 3 muuta
tuomaroinut Kokko Volley-pelejä.

BEACH VOLLEY
Kesällä 2018 Roiman junioreista kaksi joukkuetta osallistuivat nuorten SM-kiertueelle U16-sarjassa. Tatu
Venetjoki ja Arttu Karjalainen avasivat kauden toukokuussa Lohjalla. Turnaukseen osallistui 9 joukkuetta.

Pojat sijoittuivat neljänneksi. Eero ja Esko Tuorila sekä Tatu Venetjoki ja Arttu Karjalainen osallistuivat
Jyväskylän osaturnaukseen kesäkuussa. Turnaukseen osallistui 8 joukkuetta. Eero ja Esko sijoittuivat
kolmanneksi, Tatu ja Arttu seitsemänneksi. Seuraava osakilpailu järjestettiin Kouvolassa 7.-8.7., johon
Roimalta osallistuivat Eero ja Esko. Turnaukseen osallistui 11 joukkuetta. Eero ja Esko sijoittuivat
viidenneksi. Helsingissä järjestettiin osakilpailu 10.-11.7., johon osallistuivat sekä Eero & Esko että Tatu
&Arttu. Turnaukseen osallistui 12 joukkuetta. Eero & Esko sijoittuivat viidenneksi ja Tatu & Arttu sijalle 11.
Viimeinen osakilpailu järjestettiin Sastamalassa 25.-26.7., johon Eero ja Esko osallistuivat. Eero ja Esko
sijoittuivat turnauksessa kolmanneksi.
21.7. järjestettiin Lännen aluemestaruusturnaus Kauhajoella. Eero ja Esko voittivat U16-sarjan
mestaruuden.
Kesäkuussa (29.-30.6.) Roima järjesti majallaan kaksi harrasteturnausta, yhden miehille ja yhden naisille.
Miesten turnaukseen osallistui 8 joukkuetta ja naisten turnaukseen 5 joukkuetta. Tulokset, miehet: 1. Sami
Hietamäki/ Jari Sipi, 2. Timo Polvi/ Tomi Riutta, 3. Eero Tuorila/ Esko Tuorila; naiset: 1. Jennina Kero/ Nelli
Tarkka, 2. Henna Paananen/ Jenni Ylikangas, 3. Minna Pollari/ Päivi Tuikkanen
Elokuussa (18.8.) Roima järjesti majalla miesten harrasteturnauksen, johon osallistui 7 joukkuetta. Tulokset:
1. Södö-pojat, 2. Mauri Kaattari/Tomi Riutta, 3. Sami Hietamäki/Jari Sipi
Tilastoja:
Harrastelijat 3 kk, Miehet 10–16 pelaajaa, 35 kertaa ja Naiset 10-12 pelaajaa, 30 kertaa Juniorit,
3 kk, 8-10 pelaajaa, 25 kertaa, kolme valmentajaa mukana.
OTTELUITA JÄRJESTETTIIN: 45 miesten peliä, 14 naisten peliä, yhteensä 59 peliä.

HIIHTO
Lajista ja sen toiminnasta ei ole paljon mainittavaa.
Matti Lehtinen on jatkanut hiihtoharrastustaan jousiammunnan ohella ja harjoitellut ahkerasti kuin myös
kilpaillutkin jonkin verran.
Maakuntaviestissä hänet on nähty mukana lukuisia kertoja ja 2018 hän hiihti Himangan 1-joukkueen
ankkurina, eikä se ollut ensimmäinen kerta siinä roolissa. Majan maastossa oleva hiihtolatupohja oli
alkutalven ja kevään käytettävissä harrastajille.
LOPUKSI
Roima valittiin omaksikin yllätykseksemme TUL:n Pohjanmaan piirin 2018 Seuraksi.
Perusteluina olivat seuran talon merkittävä ja voimavaroja vaatinut onnistunut kunnostaminen.
Vilkastunut ja laajentunut urheilutoiminta, sekä hyvät kotisivut netissä ja erittäin hyvä ja aktiivinen
tiedottaminen seuran toiminnasta sosiaalisessa mediassa. Toki varsinkin talon remontti on näistä ollut
useamman vuoden projekti ja jatkunee vieläkin pienemmissä puitteissa ja osissa.
Mutta voimme olla ylpeitä itsestämme ja jos saamme tällä vauhdilla jatkettua, niin tosi hienoa .

