
Oriveden Ponnistus ry:n hiihtojaoston lehti              Tammikuu 2017

Vain 
suksilla 
ladulle

Latu-uralle ei ole asiaa 
muilla kuin hiihtäjillä, muistu-
tetaan taas, kun hiihtokautta 
on päästy aloittelemaan puru-
radoilla. Säännön rikkominen 
voi aiheuttaa pahojakin vaa-
ratilanteita. – Ladulla ei saa 
pulkkailla, kävellä tai taluttaa 
koiraa, sen kieltää kaupungin 
järjestyssääntö.

HIIHTÄJÄT ORIVEDEN PONNISTUS ry:n
HIIHTOJAOSTON JULKAISU                                  
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Check-in -asiakkuus tuo
mukanaan paljon hyvää

Check-in on suunniteltu sinulle, 18-28 -vuotias nuori
aikuinen. Check-in -asiakkaana saat monipuolisia etuja,
kuten tuntuvia alennuksia Nordean pankki- ja vakuutus-
palveluista. Käytössäsi on myös Check-in -neuvojien
asiantuntemus, käänny tarvittaessa heidän puoleensa
– he auttavat sinua mielellään.
     Liity nyt Check-in -asiakkaaksi, soita 0200 3000
(pvm/mpm) ma–pe 8–20 tai lähetä yhteydenottopyyntö
osoitteessa nordea.fi.
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Teemme sen mahdolliseksi

Keskustie 32
Orivesi
nordea.fi

Teollisuustie 24 Orivesi www.autolaorivesi.fi
P. (03) 334 6522, 045-112 5210, 0400-999123

Tammikuun
Tupla-tarjoukset

Neste Orivesi
Ruovedentie 1, puh. 010 470 2662
Avoinna: ark. 6-22, la 7-22, su 8-22

Rolls-juustohampurilainen
2 kpl yhden hinnalla

Rolls-juustoateria
2 kpl yhden hinnalla

350
Yhteensä

sis. norm. ranskalaiset
ja 0,4L juoman

2 kpl yhden hinnalla

595
Yhteensä

Hot Wings Siipikori

Tammikuun lounastarjous!
Tuplaleimat lounasateriasta 
lounasetukorttiisi

-TUPLAmäärä siipiä, 20 kpl
-Siipiweikkojen kastike
-Kurkkutikkuja
-Ranskalaiset
-Aurajuustodippi

Kastikkeet:
-Medium
-Hot 890

Hot Wings Siipikori

Orivesi, Vainiontie 3, av. ma-pe klo 9-17, la 9-14, puh. 044-335 6736  

INVENTAARI ALE

499 €Nyt

KS3406-90
JÄÄKAAPPI
Tukeva kaappi,
jossa nollatilalokero
(norm. 695,-)

C1
PÖLYNIMURI
(norm. 199,-)

129 €Nyt

HKLK50
KERAAMILIESI
(norm. 399,-)

329 €Nyt

IONIQ hybrid DCT Comfort autoveroton hinta 24 851,70 + arvioitu autovero 3 138,30 = 27 990,00 + tk 600 = 28 590 €. 

EU-yhd. kulutus 3,4 l/100 km, CO2 79 g/km. Käyttöetu 445 €/kk, vapaa autoetu 610 €/kk. Kuvan auto erikoisvarustein.

* Akun takuu on kahdeksan vuotta tai 200 000 km, kumpi ensin täyttyy.

Uusi Hyundai IONIQ tuo tulevaisuuden autoilun kaikkien ulottuville jo tänään.  
IONIQ hybridin ennakkomyynti on alkanut ja ensimmäiset autot ovat nähtävissä 
vielä tämän vuoden aikana. www.hyundai.fi
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Nyt ennakkomyynnissä
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Teollisuustie 24,
35300 Orivesi
Myynti  03-334 6522
Huolto  045 152 1155
www.autolaorivesi.fi
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Kaiken palvelun pesulatalo

TERVETULOA!

•KÄSINPESUT•VAHAUKSET•KIILLOTUKSET   
•SISÄPESUT JA -PUHDISTUKSET

•KORJAUSMAALAUKSET

•KODIN TEKSTIILIT •MATOT 
•TYÖVAATTEET •JUHLAVAATTEET  

•YRITYSPYYKIT YMS.

OSOITE: Oripohjantie 1, 35300 Orivesi
www.pesulatiptop.fi, puh. 040-168 5780

Puh. 041-362 6718

MEILTÄ KAIKKI PESUPALVELUT HELPOSTI!

HYYTIÄLÄN METSÄASEMA
Kokous- ja koulutustilat sadalle hengelle

Ruoka- ja majoituspalvelut ryhmille
Juhlatilaisuudet

Ladut kunnossa 18. 2. -26. 2. 2017 
www.helsinki.fi/hyytiala

puh. 02941 20751 
hyytiala-info@helsinki.fi

Kokous- ja koulutustilat 
sadalle hengelle

Ruoka- ja majoituspalvelut 
ryhmille

Juhlatilaisuudet
Ladut kunnossa 
14.2.–23.3.2014 

www.mm.helsinki.fi/hyytiala
Puh. 09-19120751

Sähköposti: 
mmhym-info@helsinki.fi

Kangastukkuliike

Kattava valikoima kankaita
* vaatetuskankaat

* neulokset * gobeliinit
* verhot

* TREVIRA CS-palamattomat verhot
Lehmilaidantie 4
35300 ORIVESI

Puh. (03) 334 1957
info@muotineule.fi    www.muotineule.fi

Oriveden Ponnistuksen  hiih-
tojaostolla oli mieluisa tilaisuus 
su 6.11.2016 luovuttaa Suomen 
Hiihtoliiton hopeinen ansiomerkki  
nro  3028 Arvo Kärkiselle pitkä-
aikaisesta, pyyteettömästä työstä 
Oriveden Ponnistuksen ja Orive-
den hiihtourheilun hyväksi. Arvon 
toiminta etsii vertaistaan, tuskin 
löytää lähiaikoina, sillä niin pit-
kään hän on ollut mukana lähinnä 
valmentajana, voitelumestarina ja 
suksihuoltajana, latumestarina, la-
tukoneiden kehittelijänä ja valmis-
tajana, sekä lukemattomia tunteja 
latujen ajajana.

Oriveden Ponnistuksen hiih-
don viimeisin menestyskausi 
sijoittuu 1970-luvulta aina 2000 
alkupuolelle. Seuran kannalta lie-
nee ollut vahvinta aikaa 80-luku, 
mutta Arvo Kärkisen toimintaa 
on tarkasteltava aikaisemmalta 
aktiiviurheilija-ajalta 70-luvulta.

 Arvo sai Oriveden taksimiehet 
mukaansa hiihtoharrastukseen vas-

tapainona työlleen, joka oli paljolti 
istumista auton ratissa. Taksimie-
het osallistuivat viestihiihdossa 
menestyksekkäästi oman liitton-
sa mestaruuskilpailuihin. Aivan 
helpolla ei taksimiesten SM-ki-
soissa  tuona aikana menestynyt, 
sillä niihin osallistui jopa valta-
kunnallisesti menestyneitä mm.  
Aarne Hämäläinen Mikkelistä 
sekä  Jaakko Leinonen Ähtäristä. 
Menestystä tuli runsain mitoin, 
vaikka mm. Ounasvaaralla oli 
vastoinkäymisiä Pekka Lastusen 
monon kanssa , kolmas voitto ja 
kiertopalkinto jäi saavuttamatta. 
Saavutuksia oli kuitenkin 3x5km 
viestien SM-kultaa vuosina 1978 
ja- 80. Hopeaa tuli vuosina 1976, 
-77ja -79. Viimeksi mainittuna 
vuonna Tampereella Arvo voitti 
myös henkilökohtaisen kultami-
talin. Voidaan siis todeta Arvon 
mittava saavutusten sarja valta-
kunnallisella tasolla urheilijana.

Oman aktiiviuransa aikana 

Arvo paneutui erityisellä huo-
lella suksien valintaan, huoltoon 
ja voiteluun. Tuolloin hiihtotapa 
oli perinteinen, mutta latu-urien 
parantuessa yksipuoleinen luis-
telu tuli ensin mukaan ja sitten 
molemminpuolinen eli vapaa 
hiihtotekniikka valtasi alaa. Val-
mentaminen oli Arvolla jo aktii-
viaikana mukana kuvassa, mutta 
80-luvun alussa se tuli entistä tär-
keämmäksi. Niinpä kävimme Ar-
von kanssa Vierumäellä Hiihdon 
B-valmentaja kurssin ja- tutkinnon 
suorittamassa tammikuussa  -83.  
Tämä antoi selkänojaa valmen-
nusohjelmien laadintaa ja pääsi 
valmentajakerhon jäseneksi sekä 
sai kaikenlaista valmennukseen 
liittyvää materiaalia käyttöönsä. 
Arvon valmennus laajeni myös 
yleisurheiluun.

Arvon valmentajauran var-
maan yksi kohokohdista oli 
Hopeasompatyttöjen 3x3 km 
SM-viestin kultamitali Lappeen-
rannassa maaliskuussa -83 jouk-
kueella Pia Lintunen, Taina Karhu 
ja Kirsi Hietala. Kaikki nämä ty-
töt olivat Arvon valmennettavia, 
mutta voisin noilta ajoilta mainita 
Arvon tallissa olleen Juha Salonen, 
Rami Hietala, Marjo Järvinen sekä 
omat pojat.  Myöhempinä aikoina 
ovat valmennusta nauttineet Kiti 
Eronen, Tuomas ja Aleksi Na-
tukka,  joista pisimmälle omalla 
hiihtäjän urallaan, SM-kulta, on 
päässyt Kiti Eronen.

Suksien voitelussa kaikki ei 
aina mene putkeen kuten sano-
taan. Meille kävi Aamulehden 
nuorisoviesti kilpailussa paha 
erehdys Ikaalisten Vatulassa. Val-
mistauduimme siihen ,että tulee 
suojainen keli ja hioimme kaikkien 
hiihtäjien sukset, noin 20 paria, 
edellisenä iltana ns. voitelematto-
miksi karhentaen pitoalueet hiek-
kapaperilla. Keli kuitenkin muuttui 
ja meidän hiihtäjämme joutuivat 
kilpailemaan luistamattomin suk-
sin, vain viestin avaajan sukset 
luistivat hyvin. Toisten seurojen 
edustajat olivat hieman ihmeis-
sään meidän hiihtäjiemme suksien 
luistamattomuudesta, kun he oli-
vat tottuneet siihen, että OrPo;n 
hiihtäjien sukset ovat kunnossa.

Kuluva ja kohta kulunut vuosi 
on ollut Arvolle raskas puolison 
menehtymisen vuoksi ja oman 
terveydentilan vaihdellessa. Ke-
sällä Arvo saavutti 70 vuoden 
virstanpylvään, josta  me OrPo:n 
hiihtojaosto vielä onnittelemme. 
Onnittelemme myös Hiihtoliiton 
hopeisesta ansiomerkistä. 

Esko Peltonen

oriveden 
apteekki
ORIVEDEN APTEEKKI  
Keskustie 36, 35300 ORIVESI           
puh. 03-357 6800, www.orivedenapteekki.fi 
Palvelemme 
Ma-Pe  klo 8.30 – 19,   
La klo 9 – 15, Su ja pyhinä SULJETTU 
 

KORKEAKOSKEN SIVUAPTEEKKI 
Koskitie 50, 35500 Korkeakoski 
puh. 03-335 8230 
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MAANSIIRTO V. TENKANEN Ky
Ratakatu 48, 35500 KORKEAKOSKI
Puh. 0400 832 646 Heikki Tenkanen

- metsänparannustyöt
- teiden teko

- murskaa (telamurskat)
- sorat ja murskeet
- erikoiskuljetukset

- kaivaa
- kuormaa  

- puskee
- puunkorjuu

50 v.

OrPo:n hiihtojaoston puheenjohtaja Hannu Hakala luovuttaa 
Suomen Hiihtoliiton hopeisen  ansiomerkin Arvo Kärkiselle.

Hiihtoliiton hopeinen
ansiomerkki

palvelee aamusta iltaan
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Kauppiaankatu 11, 10300 Karjaa 
Puh. +358 400-344572      Fax 019 233 193

Tampere 044 776 6804

service@roth-nordic.fi
www.roth-nordic.fi

Roth solar järjestelmä 
– täydellinen vesikiertoinen aurinkolämmitysjärjestelmä

Askel tulevaisuuteen

Täydellinen järjestelmä

”Ready-to-install”

Ympäristöystävällinen

Kaikki samalta toimittajalta

Vakuuttava suorituskyky

Optimaalinen ohjaus

Roth Compact® järjestelmä  
•  Matalarakenteinen järjestelmä   
 kuiviin tiloihin
•  Uivana ratkaisuna ei betonin 
 kuivumis aikoja
•  Nopea reagoimaan 
 lämpötilamuutoksiin
•  Asennetaan kantavan rakenteen  
 päälle
•  Hyvä lämmönjakautuma
•  Korottaa lattiarakennetta 14 
 (10,5 mm putki) tai 24 mm (16 mm  
 putki)
•  Mahdollista asentaa laatat 
 suoraan asennuslevyjen päälle,   
 käytettävä Roth Compact FIX 
 laastia. 

Roth Nordic OY
Keskuskatu 88, 10300 Karjaa – Puh.: +358 400-344572 – Fax 019 233 193 – service@roth-nordic.fi  – www.roth-nordic.fi 

Rakenne 
korkeus
alkaen 
14 mm

http://www.youtube.com/watch?v=PCaVIGnr1AM

Roth solar järjestelmä 
– täydellinen vesikiertoinen aurinkolämmitysjärjestelmä

Askel tulevaisuuteen

Täydellinen järjestelmä

”Ready-to-install”

Ympäristöystävällinen

Kaikki samalta toimittajalta

Vakuuttava suorituskyky

Optimaalinen ohjaus

Roth Compact® järjestelmä  
•  Matalarakenteinen järjestelmä   
 kuiviin tiloihin
•  Uivana ratkaisuna ei betonin 
 kuivumis aikoja
•  Nopea reagoimaan 
 lämpötilamuutoksiin
•  Asennetaan kantavan rakenteen  
 päälle
•  Hyvä lämmönjakautuma
•  Korottaa lattiarakennetta 14 
 (10,5 mm putki) tai 24 mm (16 mm  
 putki)
•  Mahdollista asentaa laatat 
 suoraan asennuslevyjen päälle,   
 käytettävä Roth Compact FIX 
 laastia. 

Roth Nordic OY
Keskuskatu 88, 10300 Karjaa – Puh.: +358 400-344572 – Fax 019 233 193 – service@roth-nordic.fi  – www.roth-nordic.fi 

Rakenne 
korkeus
alkaen 
14 mm

http://www.youtube.com/watch?v=PCaVIGnr1AM

Roth solar järjestelmä 
– täydellinen vesikiertoinen aurinkolämmitysjärjestelmä

Askel tulevaisuuteen

Täydellinen järjestelmä

”Ready-to-install”

Ympäristöystävällinen

Kaikki samalta toimittajalta

Vakuuttava suorituskyky

Optimaalinen ohjaus

Roth Compact® järjestelmä  
•  Matalarakenteinen järjestelmä   
 kuiviin tiloihin
•  Uivana ratkaisuna ei betonin 
 kuivumis aikoja
•  Nopea reagoimaan 
 lämpötilamuutoksiin
•  Asennetaan kantavan rakenteen  
 päälle
•  Hyvä lämmönjakautuma
•  Korottaa lattiarakennetta 14 
 (10,5 mm putki) tai 24 mm (16 mm  
 putki)
•  Mahdollista asentaa laatat 
 suoraan asennuslevyjen päälle,   
 käytettävä Roth Compact FIX 
 laastia. 

Roth Nordic OY
Keskuskatu 88, 10300 Karjaa – Puh.: +358 400-344572 – Fax 019 233 193 – service@roth-nordic.fi  – www.roth-nordic.fi 

Rakenne 
korkeus
alkaen 
14 mm

http://www.youtube.com/watch?v=PCaVIGnr1AM

Roth solar
järjestelmä
– täydellinen vesikiertoinen
   aurinkolämmitysjärjestelmä

Sysimiehenkatu 12, 10300 Karjaa 
Puh. +358 19 440 330      Fax 019 233 193

Tampere 044 776 6804
Pekka Natukka

service@roth-nordic.fi
www.roth-nordic.fi

Roth solar järjestelmä 
– täydellinen vesikiertoinen aurinkolämmitysjärjestelmä

Askel tulevaisuuteen

Täydellinen järjestelmä

”Ready-to-install”

Ympäristöystävällinen

Kaikki samalta toimittajalta

Vakuuttava suorituskyky

Optimaalinen ohjaus

Roth Compact® järjestelmä  
•  Matalarakenteinen järjestelmä   
 kuiviin tiloihin
•  Uivana ratkaisuna ei betonin 
 kuivumis aikoja
•  Nopea reagoimaan 
 lämpötilamuutoksiin
•  Asennetaan kantavan rakenteen  
 päälle
•  Hyvä lämmönjakautuma
•  Korottaa lattiarakennetta 14 
 (10,5 mm putki) tai 24 mm (16 mm  
 putki)
•  Mahdollista asentaa laatat 
 suoraan asennuslevyjen päälle,   
 käytettävä Roth Compact FIX 
 laastia. 

Roth Nordic OY
Keskuskatu 88, 10300 Karjaa – Puh.: +358 400-344572 – Fax 019 233 193 – service@roth-nordic.fi  – www.roth-nordic.fi 

Rakenne 
korkeus
alkaen 
14 mm

http://www.youtube.com/watch?v=PCaVIGnr1AM

Roth solar järjestelmä 
– täydellinen vesikiertoinen aurinkolämmitysjärjestelmä

Askel tulevaisuuteen

Täydellinen järjestelmä

”Ready-to-install”

Ympäristöystävällinen

Kaikki samalta toimittajalta

Vakuuttava suorituskyky

Optimaalinen ohjaus

Roth Compact® järjestelmä  
•  Matalarakenteinen järjestelmä   
 kuiviin tiloihin
•  Uivana ratkaisuna ei betonin 
 kuivumis aikoja
•  Nopea reagoimaan 
 lämpötilamuutoksiin
•  Asennetaan kantavan rakenteen  
 päälle
•  Hyvä lämmönjakautuma
•  Korottaa lattiarakennetta 14 
 (10,5 mm putki) tai 24 mm (16 mm  
 putki)
•  Mahdollista asentaa laatat 
 suoraan asennuslevyjen päälle,   
 käytettävä Roth Compact FIX 
 laastia. 

Roth Nordic OY
Keskuskatu 88, 10300 Karjaa – Puh.: +358 400-344572 – Fax 019 233 193 – service@roth-nordic.fi  – www.roth-nordic.fi 

Rakenne 
korkeus
alkaen 
14 mm

http://www.youtube.com/watch?v=PCaVIGnr1AM

Roth solar järjestelmä 
– täydellinen vesikiertoinen aurinkolämmitysjärjestelmä

Askel tulevaisuuteen

Täydellinen järjestelmä

”Ready-to-install”

Ympäristöystävällinen

Kaikki samalta toimittajalta

Vakuuttava suorituskyky

Optimaalinen ohjaus

Roth Compact® järjestelmä  
•  Matalarakenteinen järjestelmä   
 kuiviin tiloihin
•  Uivana ratkaisuna ei betonin 
 kuivumis aikoja
•  Nopea reagoimaan 
 lämpötilamuutoksiin
•  Asennetaan kantavan rakenteen  
 päälle
•  Hyvä lämmönjakautuma
•  Korottaa lattiarakennetta 14 
 (10,5 mm putki) tai 24 mm (16 mm  
 putki)
•  Mahdollista asentaa laatat 
 suoraan asennuslevyjen päälle,   
 käytettävä Roth Compact FIX 
 laastia. 

Roth Nordic OY
Keskuskatu 88, 10300 Karjaa – Puh.: +358 400-344572 – Fax 019 233 193 – service@roth-nordic.fi  – www.roth-nordic.fi 

Rakenne 
korkeus
alkaen 
14 mm

http://www.youtube.com/watch?v=PCaVIGnr1AM

Roth solar
järjestelmä
– täydellinen vesikiertoinen
   aurinkolämmitysjärjestelmä

Puheenjohtajalta
Talvesta saatiin hieman esimakua mar-

raskuussa. Vanha sanonta, marraskuun talvi 
ei pysy, piti taas tälläkin kertaa paikkansa. 
Pirkanmaalla tehtiin tykki- ja säilölumen 
ansiosta ainakin neljällä paikkakunnalla hiih-
toladut kuntoon marraskuun alkupuolella. 
Lempäälä oli näistä nopein. Siellä ensimmäi-
sen viikon aikana oli kirjattu jo 1000 kävijää. 
Aika vipinää on ollut n. kilometrin ladulla. 
Melko kallista touhua on lumen tekeminen, 
säilöminen, kuljettaminen ja levittäminen. 
Kyllä siinä tarvitaan aika paljon maksavia 
ladun käyttäjiä.

Alkutalvi on aina yhtä haasteellista saa-
da latupohjat kuntoon, kun lunta on vielä 
vähän. Orivedelläkin auttaisi, jos saataisiin 
pieni osuus esim. 1-2 kilometriä latupoh-
jasta tasattua kivituhkalla tai sahanpurulla. 
Silloin päästäisiin latupaanaa tekemään jo 
hyvin pienellä lumimäärällä. Pinta pitäisi 
aina syksyisin lanata tasaiseksi ennen lu-
misateita ja pakkasia.

OrPon hiihtojaoston toiminta keskit-
tyy tänä talvena latujen kunnossapitoon ja 
lasten hiihtokoulujen pitämiseen. Lapsille 
järjestetään myös kahdet hiihtokilpailut. 
Aikuisille järjestetään jo kolmatta kertaa 
laturetki Teerijärvien lenkillä. Kilpahiihtäjiä 
ei seurassa tällä hetkellä ole. Toivottavasti 
saamme hiihtokoululaisissa innostuksen 
hiihtoon heräämään ja jatkamaan harras-
tusta eteenpäin kilpahiihtoon asti.

Hiihtojaoston latumiehet hoitavat tänä tal-
vena kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen 
mukaisesti Leppästenvuoren ulkoilureitin, 
yhdysreitin ja Paltanmäen kuntoradan paanat 
ja ladut sekä Teerijärvien lenkin ladut.

Kesän ja syksyn aikana on tehty taas 
paljon töitä hiihto-olosuhteiden parantami-
seksi. Talkooporukkaa on saatu kiitettävästi 
mukaan. Teerijärvien lenkin pohjia on saa-
tu osin paranneltua, mutta töitä siellä vielä 
riittää tulevillekin vuosille. Lenkin loppu-

osan uudesta linjauksesta on tehty ehdotus 
kaupungille. 

Leppästenvuoren ulkoilureitin pohjien 
parantamiseksi kaupungin liikuntapalveluilla 
on suunnitelmia. Toivottavasti ne etenevät 
ja reitistö saataisiin siltä osin kunnostettua 
perusteellisesti hyvään kuntoon. 

Hiihto on hyvä ja terveyttä edistävä lii-
kuntamuoto, joka sopii kaikenikäisille. Raik-
kaasta ulkoilmasta saa virkeyttä ja luonto on 
myös monelle rauhoittava paikka. Perush-
iihtovälineet eivät maksa kovin paljon ja 
niillä pääsee liikkumaan talviseen luontoon. 
Erityisesti aurinkoisilla keväthangilla luonto 
näyttää parhaat puolensa. Jos keväällä on 
hyvät hankikantoset, niin kannattaa käydä 
esim. Siikanevalla hiihtelemässä. 

Latukahvilan Minna ja Mauri ovat innok-
kaina hiihtoihmisinä edistäneet harrastusta 
merkittävästi. He ovat kehitelleet monenlais-
ta tapahtumaa ja huolehtineet jäälle ajetusta 
ladusta. Latukahvilasta onkin muodostunut 
suosittu kohtaamispaikka hiihtäjien keskuu-
dessa. Lapset ovat erityisen innokkaina läh-
dössä sinne munkille ja mehulle.

Kiitokset kaikille lehdessämme ilmoit-
taneille yrittäjille. Lehden tuotto menee 
hyvään tarkoitukseen, hiihtotoiminnan 
kehittämiseen.

Urheiluseuratyö toimii vapaaehtoisten 
tekijöiden varassa. Kiitos kaikille jaostomme 
henkilöille, latujen ajomiehille, hiihtokou-
lujen vetäjille, talkootöihin osallistuneille. 
Ilman teitä ei tämä toiminta olisi mahdollista.

Käyttäkää Oriveden hienoja hiihtolatu-
ja hyväksenne. Me pyrimme pitämään ne 
hyvässä kunnossa.

Hyvää hiihtotalvea kaikille.

Hannu Hakala
Orpon hiihtojaoston puheenjohtaja

Arjen
sankari-
tekoja

www.pjhoy.fi

Kiitos,
kun lajittelet!

Jäljelle jää  
sekajäte, josta  

Tammervoima tekee 
lämpöä ja sähköä  

koteihin.

Oriveden Lääkäriasema Oy
Lähellä sinua

Keskustie 39   35300 ORIVESI
www.orivedenlaakariasema.fi

Ajanvaraus numerosta: 
0400 104 139

Kiitos kuluneesta vuodesta ja
Hyvää Uutta Vuotta 2017!

Aina löytyy syy herkutella!

LEIPOMO   KAHVILA   LOUNAS   A'LA CARTE
KOKOUSTILA   ESIINTYJIÄ   TAPAHTUMIA   A-OIKEUDET

www.cafeherkkuhetki.fi
ORIVESI p. 03 335 2867 | MÄNTTÄ MYLLYRANTA p. 050 301 8686

Hyvät Hiihtäjät-lehden lukijat
Eivät ole vuoden veljeksiä sanonta kertoo ja 

näin voi todeta kun viime syksy oli ennätyslauha, 
niin tänä syksynä on saatu jo kunnon pakkasia ja 
luntakin maahan sen verran, että joulukuun alusta 
lähtien on päässyt hiihtämään yhdysreitillä Pappilan-
kankaan- Paltanmäen välillä. Reittipohjia on kesän 
aikana kunnostettu hiihtojaoston talkoovoimin ja ne 
saadaan entistä vähemmällä lumella hiihtokuntoon. 
Maastoltaan ja maisemiltaan vaihtelevaa Teerijärven 
kierrosta on myös kunnostettu kesän ja syksyn aikana.  

Suomalaisille hiihto on kansallisen urheilumme 
kivijalka ja pohjoismaiset hiihtolajit ovat mitaleilla 
mitattuna maamme menestynein laji.  Siksi on hienoa, 
että maamme juhliessa 100-vuotista itsenäisyyttä 
vuonna 2017 Lahti saa isännöidä hiihdon maailman-
mestaruus- kilpailuja. 

Täällä paikallistasolla Orivedellä on hyvät mah-
dollisuudet hiihdon harrastukseen ja hiihto on mitä 
parhainta terveysliikuntaa. Kaupungin yksi tehtävä on 

luoda edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle kunnon 
ja terveyden ylläpidolle ja kaupungin näkökulmasta 
kaikki liikunta-aktiivisuus on positiivista mikä näkyy 
pidemmällä aikavälillä terveydenhuollon kustan-
nuksia alentavana. Panostukset liikuntaan tulevat 
takaisin parempana asukkaiden hyvinvointina ja myös 
yksilötasolla liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia. 
Liikunta parantaa niin fyysistä kuin henkistä jaksa-
mista ja antaa positiivisia elämyksiä ja kokemuksia. 

Oriveden kaupungin puolesta toivotan Oriveden 
Ponnistuksen hiihtäjille menestystä kaudella 2016-
2017  ja esitän hiihtojaostolle kiitokset kilpa- ja kun-
toiluhiihdon edistämisestä sekä hiihtoreittien hyvästä 
ylläpidosta yhdessä kaupungin kanssa ja toivotan 
kaikille hiihdon harrastajille hyvää hiihtokautta.

Juha Kuusisto
kaupunginjohtaja
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LUND
Hautaustoimisto
Kukkakauppa

Puh. 03-335 2383
Keskustie 32, 35300 Orivesi

Menossa mukana

www.orivedensanomat.fi

www.orivedenkirjapaino.fi 

Latupohjia kunnostettu

Talkootyö on vielä voimis-
saan Orivedellä. OrPo:n hiih-
tojaosto on yhdessä Latukahvi-
lan kanssa järjestänyt kesän ja 
syksyn aikana kahdet kunnos-
tustalkoot latupohjilla. Kum-
mallakin kerralla osallistujia 
on ollut parikymmentä. Työs-
kenneltiin pari – kolme tuntia 
kerralla ja yhteensä näistä tuli 
yli 100 talkootyötuntia. 

Ensimmäisellä kerralla elo-
kuun alussa keskityttiin Teerijär-
vien lenkin Teerimaan tien taka-
na olevaan n. 3 km:n osuuteen. 
Raivaussahoilla ja vesureilla kat-
kottiin vesakkoa ja oksasahoil-
la katkottiin reunapuista oksia,  
jotka olivat kasvaneet latupohjan 
päälle. Myös epätasaisia pohjia 
tasoitettiin. Kaupungin liikunta-
puolen mönkijän ja peräkärryn 
avulla saatiin siirreltyä maata ja 
kiviä.

Toisella kerralla lokakuun 
lopulla työskenneltiin Leppäs-
tenvuoren alueella, Teerijärvien 
reitin loppupäässä ja yhdysreitil-
lä. Raivaustöitä jatkettiin ja poh-

jien tasausta tehtiin lapioilla ja 
kuokilla. Uralle ajetun täytemaan 
mukana tulleita roskia kerättiin 
jätesäkkeihin. Pieneläinhau-
tausmaan kohdalla oleva katos 
vedettiin maasturilla latu-uran 
viereen. Siihen on nyt helpompi 
jättää juomapulloja ja vaatteita 
hiihtolenkin ajaksi.

Yhdysreitin ja 5 km:n ns. pe-
rälenkin raivaustöitä ovat muuta-
mat henkilöt tehneet myös muina 
aikoina.

Kiitokset kaikille talkoissa 
mukana olleille ja Latukahvilan 
Minnalle talkootarjoiluiden jär-
jestämisestä. 

Tarkoitus olisi järjestää näitä 
talkoita vuosittain ja mukaan 
voivat tulla kaikki hiihdon har-
rastajat ja muut reittien käyttäjät.

Kaivinkone kävi Teerimaalla

Hiihtojaosto tilasi Koneura-
kointi Jari Niemelältä telakaivu-
rin tasoitustöihin pariksi päiväksi. 
Tasoitettua saatiin Teerijärvien 
lenkin osuus Haukijärven takaa 
Iso-Teerijärven takana olevalle 

suolle asti yhteensä n. 1,5 km:n 
matkalta. Tämä osuus oli aika 
möykkyinen ja kivikkoinen. Siel-
lä tarvittiin lunta melko paksu 
kerros ennen kuin latu saatiin 
ajettua. Nyt tämä pätkä on ta-
sainen ja siihen saadaan latu jo 
aika vähällä lumella. 

Tasoitettavaa Teerijärvien len-
killä riittää vielä tulevillekin vuo-
sille. Toivottavasti reitti saadaan 
edes vähitellen kunnostettua.

Teerijärvien lenkin
loppuosan reitti

Teerijärvien lenkin loppuosa 
kulkee asuntoalueen kautta ja 
siinä on kaikkiaan neljä tienyli-
tystä. Teitä hiekoitetaan talvella 
ja suksien pohjat naarmuuntu-
vat hiekasta. Sukset ovat melko 
kalliita ja siksi monet ottavatkin 
ne pois jaloistaan tienylitysten 
kohdilla.

Reitin loppuosalle pitäisikin 
löytyä uusi linjaus ja hiihtojaosto 
on ollut siitä yhteydessä kaupun-
gin virkamiehiin. 

Ruovedenkuja 1, 35300 Orivesi
Puh. 0400 637 660
antti.mattila@siltaojansahko.net

Autot

TAKSI
ORIVESI

Tuula Tuomivaara
Anna Kuivanen

T.A MATkAllA Oy

0400 637 727
inva 1+8

040 573 2577

040 747 7333      050 523 7248

Metsä- ja puutarhakoneiden

Mäntäntie 446, ORIVESI
Myynti 050-3000 133 Huolto 050-3000 128

MYYNTI JA HUOLTO

 

 

 

 

 

  

 

 

Teollisuustie 16 Orivesi 
Autopesula 
 Jussi            045 125 3000   
Teemu        045 125 3100 

• Autopesula • Kaislanniitto  
• Kuljetus- ja nosturipalvelut  
• Maanrakennuspalvelut  
• Mökkitalkkari • Remontit  
• Henkilöstövuokraus • Palju 
• Muutot • Telttavuokraus  
 

  

045 129 3500 

Osa talkooporukasta kokoontuneena työnjakoon pieneläinhautausmaan parkipaikalla lokakuun 
lopulla.

Kaivinkone aloitti tasoitustyön Haukijärven takaa.

Kehonhallintaa
Orivedellä

Method Putkisto
Pilatest tunnit
Kiwilinnassa

tiistaisin ja perjantaisin
Laitepilates

 Kuhmalahdella MP 
Navetalla

Fysioterapeutti
Pia Rauhalahti

puh. 050 348 3648
www.methodputkisto.com/

piarauhalahti
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Ladulla mukana

KALLE 
ROOS

Automaalaamo
Mika Haapaniemi

p. 0400 977 834

www. .fi

Teollisuustie 23, Orivesi, puh. (03) 730 3990

l RENKAAT, VANTEET PALVELUINEEN
l AKUT, TUULILASIT, TUULILASINKORJAUKSET

l ILMASTOINTIHUOLLOT l NELIPYÖRÄSUUNTAUKSET
l KAIKKI AUTOSÄHKÖTYÖT l MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

l PAKOKAASUMITTAUKSET (DIESEL JA BENSA)
l AUTOVUOKRAUKSET

www. .com

Henkilö- ja pakettiautojen
AKUT, RENKAAT, TUULILASIT
suoraan hyllystä – ASENNETTUNA.

Oripohjantie 1 Orivesi 03-730 3990
Aitolahdentie 32 Tampere 03-730 3993

Aihtiantie 4, Orivesi
Puh. 0400 627 055, 050 331 6272

pito-pistaasi@pp.inet.fi

* Pitopalvelu/kotileipomo
* Lounaskahvila
* Ateriat myös mukaan
* Kokous- ja juhlatilat

Pito-Pistaasi

Tervetuloa!

Täydenkuun hiihto
avaa Oriveden
Latukahvilan!

Niin on vuosi vierähtänyt ja 
Latukahvilan avaaminen on koh-
ta taas edessä. 

Viime talvi ei ollut runsas-
luminen, mutta Oriveden ladut 
olivat yllättävän hyvässä hiih-
tokunnossa ja Iso-Teerijärven 
jääkin oli pääsääntöisesti hiih-
tokelpoinen. Latukahvilaa pidet-
tiin auki suunnitellut viisi viikon-
loppua ja monenmoista hauskaa 
tapahtumaa koettiin. Lasten oma 
seikkailuhiihtorata latukahvilan 
mailla oli suosittu kohde: siellä 
oli lapsille tarkoitettu ”hiihtovi-
sa” eli pehmolelujen yms tun-
nistuskilpailu parikin kertaa ja 
iso kasa palkinnoiksi varattuja 
pikkupehmoleluja lähti onnel-
listen pikkuhiihtäjien taskuissa 
kotiin. Lasten perinteisen tyylin 
hiihtokilpailut hiihdettiin seik-
kailuradalla ja ilmassa oli iloista 
hiihtojuhlan tuntua. Latukahvilan 
perinteisten tarjoamisten lisäk-
si teimme eräänä aurinkoisena 
viikonloppuna ison kattilallisen 
hernekeittoa ja keitto tuntui mais-
tuvan kesken hiihtoretken. Latu-
kahvilalla kävi hiihtäjiä ympäri 
Pirkanmaata ja Etelä-Suomen tal-
viloman aikaan moni Helsingin 
seudun lomalainenkin löysi La-
tukahvilan. Vierailijoita kävi niin 
hiihtäen kuin paksupyörilläkin (= 
fatbike). Heillä on omat polku-
reitit maastossa, joten ladut eivät 
kärsi näiden liikkujien vuoksi!

Latukahvilan kevään ohjelma 
on suunniteltu. Elämme kelien 

armoilla ja tapahtumia voidaan 
siirtää tai pahimmassa tapauk-
sessa peruakin, jos lumi- tai 
pakkastilanne on haasteellinen. 
Siksi kannattaa  säännöllisesti 
seurata Latukahvila blogia http://
orivedenlatukahvila.blogspot.
com/. Siellä kerromme lähes 
päivittäin erilaisista Latukahvilan 
asioista ja annamme tarkempia 
ohjeita erilaisten tapahtumiin 
osallistujille.

10.2.2017 perjantai TÄY-
DENKUUN HIIHTO ja 
Latukahvilan avajaiset. La-
tukahvila avoinna klo 18-24. 
Perinteiseen tapaan liikunta-
reitin valot palavat tuolloin 
klo 00.30 asti. Liikuntareitin ja                                                                                                                                               
Latukahvilan yhdyslatu on va-
laistu soihduin, tervapadoin ja 
jätkänkynttilöin. Lisätietoa blo-
gissa.

11.–12.2.2017 la-su avoinna 
klo 10-16

18.–19.2.2016 avoinna la-su 
klo 10-16. Sunnuntaina Lasten 
avoimet hiihtokisat. Ohjeita 
blogissa.

25.–26.2.2017 avoinna  la-
su klo 10-16. Lauantaina Met-
säsuksisafari. Sunnuntaina 
laskiassunnuntain kunniaksi 
Lettukestit. Metsäsuksisafa-
riin ennakkoilmoittautuminen. 
Katso ohjeet blogista.

3.–5.3.2017  avoinna pe-la-
su klo 10-16. Sunnuntaina koko 
perheen Laturetki ja perintei-
nen tarkkuushiihto. Katso blogi 

ja http://oriveden.ponnistus.
sportttisaitti.com/ ja Facebook: 
OrPo Hiihtojaosto

11.–12.3.2017 avoinna la-su 
klo 10-16. Lauantaina Hiihto-
karnevaalit ja sunnuntaina 
Latukahvilan päättäjäiset.

HIIHTOKARNEVAALEJA 
täytynee valaista hiukan jo etu-
käteen, jotta osaatte alkaa val-
mistautua tapahtumaan! Latu-
kahvilan isäntä eli Mauri haasta 
kaikki mukaan leikkimieliseen 
hiihtokisaan. Ennakkoilmoit-
taumisohjeet löytyy blogista. 
Mukaan mahtuu n. 30 hiihtäjää. 
Matkana on Iso-Teerijärven jää 
ympäri . Hiihdetään perinteisel-
lä tyylillä. Mauri hiihtää ilman 
sauvoja, muilla saa olla sauvat. 
Lisäksi  on tarkoitus, että hiih-
täjillä on päällään jotain hassua 
tai persoonallista vaatetusta. 
Toki ujous ei ole esteenä kisaan 
osallistumiseen. Ihan perushiih-
tovaatteillakin saa tulla mukaan.  
Palkitsemme parhaan asun :) 
Lisäksi olosuhteiden salliessa 
järjestetään muutakin esim. per-
heiden väliset viestikisat. Ja siis 
myös lasten paras asu saa palkin-
non. Kaiken tämän edellytyksenä 
on se, että Iso-Teerijärven jää on 
hiihdettävissä. Seuraahan blogia!

Muistutamme vielä, että 
Latukahvilla on käteismaksu 
ja koska Latukahvila on täysin 
harrastusluonteinen projekti niin 
myös sisätiloissa ja laavulla saa 
syödä omia eväitä. Latukahvi-
lan tarkoituksena on edistää 
hiihtoharrastusta ja luoda niin 
aikuisille kuin lapsillekin elä-
myksiä ulkoilun ja hiihdon pa-
rissa. Latukahvilaan saavutaan 
vain latureittejä myöten hiihtäen. 
Muut liikkumistavat esim lumi-
kengät ovat toki sallittuja, mutta 
kaikkien tulee muistaa, että ladut 
niin jäällä kuin metsässäkin, siis 
myös luistelubaana, ovat vain 
hiihtäjille tarkoitettuja. 

Otahan bloginluku tavaksi!  
Nähdään Latukahvilalla!

Latukahvilan Minna

Väinölä
Oriveden 

Latukahvila
Avoinna 2017:

10.2.2017 klo 18–24
11.–12.2.2017

klo 10–16
18.–19.2.2017

klo 10–16
25.–26.2.2017

klo 10–16
3.–5.3.2017 klo 10–16

11.–12.3.2017
klo 10–16
Lisätiedot 

tapahtumista löydät:
http://

orivedenlatukahvila.
blogspot.com/

KYLMÄ- JA JÄÄHDYTYSLAITTEIDEN
SUUNNITTELU, HUOLTO JA ASENNUS

Auto 0400 638 797   hameenjaahdytys@rokki.net

• Kiinteistökorjaukset
• Uudisrakennukset
• Pelti- ja huopakatot
• Maanrakennustyöt
• Jätevesipumppaamot
• Kuljetukset, nosturityöt

ja vaihtolavat

Vuokraammehenkilönostimia/maantiivistyskoneita

• Kiinteistökorjaukset
• Uudisrakennukset
• Pelti- ja huopakatot
• Maanrakennustyöt
• Jätevesipumppaamot
• Kuljetukset, nosturityöt

ja vaihtolavat

Vuokraammehenkilönostimia/maantiivistyskoneita
Älä korjaa turhaan 
- teetä katon kuntokartoitus

• Kiinteistökorjaukset
• Uudisrakennukset
• Pelti- ja huopakatot
• Maanrakennustyöt
• Jätevesipumppaamot
• Kuljetukset, nosturityöt

ja vaihtolavat

Vuokraammehenkilönostimia/maantiivistyskoneita
• Kiinteistökorjaukset
• Uudisrakennukset
• Pelti- ja huopakatot
• Maanrakennustyöt
• Jätevesipumppaamot
• Kuljetukset, nosturityöt

ja vaihtolavat

Vuokraammehenkilönostimia/maantiivistyskoneita

• Kiinteistökorjaukset
• Uudisrakennukset
• Pelti- ja huopakatot
• Maanrakennustyöt
• Jätevesipumppaamot
• Kuljetukset, nosturityöt  
   ja vaihtolavat
• Kattohuollot

Keskustie 29, 35300 Orivesi
Puh. 03-335 2235

Avoinna: arkisin 9–18, lauantaisin 9–14

Urheilun ja
vapaa-ajan
erikoisliike
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Ternimaitoa
Pohjalan tilalta

Orivedentie 811, Orivesi as.
Puh. 040-569 0259

Soita ja kysy!

Kopsamontie 117, 35540 Juupajoki, PIRKANMAA
www.maanrakennusjariniemela.fi

• Maa- ja pohjarakentaminen
• Kunnallistekniikka
• Salaojitus
• Tien rakennus
• Viherrakennus

• Ojitukset
• Perustustyöt
• Metsänparannustyöt
• Energiapuun korjuutMAANRAKENNUSTA PIRKANMAALLA

YLI 20 VUODEN AJAN

l Maa- ja pohjarakentaminen
l Kunnallistekniikka
l Salaojitus
l Tien rakennus
l Viherrakennus

l Ojitukset
l Perustustyöt
l Metsänparannustyöt
l Energiapuun korjuut

Kopsamontie 117, 35540 Juupajoki, PIRKANMAA
www.maanrakennusjariniemela.fi

Katse suksiin – uudet
KARVAPOHJASUKSET

tulevat 28.1.2017 Orivedelle
”Talvi on ihmisen parasta 

hiihtoaikaa”… erään mäkihyp-
pääjäsuuruuden sanoja mukail-
tuna :)…

Talven tullen moni joutuu 
pohtimaan,  minkälaiset hiihto-
välineet siellä varaston perukoil-
la olikaan ja missähän kunnos-
sa ne edellisen talven hiihtojen 
jälkeen ovat? Tulikohan ne put-
sattua liisteristä kevään plussa-
kelien jäljiltä?  Suksivoiteetkin 
ovat mahdollisesti hukassa?

Kun lopulta löydät mahdol-
lisesti edellisen talven havun-
neulasilla ja sadoilla naarmuilla 
koristellut sukset, tulee varmaan 
mieleen, olisiko lopultakin syytä 
päivittää varusteita. Toki lem-
pisukset saa kyllä puhdistettua 
ja pohjat hiottuakin, mutta jos 
kuitenkin päädyt lähtemään hiih-
tovarustekauppaan, kannattaa 
lukea tämä juttu ensin :)

Kotona ennen kauppareisua 
kannattaa miettiä seuraavia ky-
symyksiä: Kuka olen hiihtäjänä? 
Missä, miten , kenen kanssa ja 
kuinka usein hiihdän?  Luistelua, 
perinteistä vai kenties molem-
mat?

Asiansatuntevassa hiihtoväli-
nekaupassa tullaan todennäköi-
sesti esittämään sinulle nämä 

kysymykset.
Jos vain luistelet niin silloin 

valinta on laadukas suuntavakaa 
suksi. Moni hiihtää kuitenkin 
molempia: usein pakkaskeleillä 
perinteistä ja muut kelit mennään 
luistelusuksella. Näin säästyy 
useimmilta voiteluongelmilta. 

 Mutta jos olet perinteisen van-
noutunut kannattaja : perinteisen 
hiihtoon on viime vuosien aikana 
tullut lisää vaihtoehtoja.

KARVASUKSET eli ”Ski-
nit”ovat loistava uutuus.  Niissä 
on suksen keskellä eli pitokoh-

dassa sukseen tehdyssä urassa 
karvatarra, jonka voi kulumisen 
jälkeen vaihtaa uuteen. Karva siis 
toimii perinteisen hiihdon ”pi-
tona”.  Muu alue suksea voidel-
laan luistovoiteella. Karva-alue 
pidetään puhtaana eli  aika-ajoin 
puhdistetaan siihen tarkoitetulla 
aineella. Tällä helpolla hoidolla 
hiihdät satoja kilometrejä. Ja pito 
on hyvä plussakeleilläkin!

Karvasuksen siteen tulisi ol-
la mielellään siirrettävää mal-
lia. Siten hieman eri painoiset 
voivat hiihtää samoilla suksilla. 

ORIVEDEN KAUPUNGIN
LIIKUNTAPALVELUT

toivottaa
Oriveden Ponnistukselle

menestystä
hiihtoharrastuksen

edistämisessä.

www.orivesiharrastaa.fi

* Fysioterapiaa
* OMT-fysioterapia
* Lihaskalvokäsittely

Puh. 03 335 7121 
Kenkäkuja 1, Orivesi 

www.oriflex.fi

Oriveden Peltisepänliike Oy
Lehdistöntie 3   Puh. 040 501 7004

Rajuja TIKASTARJOUKSIA! Soita!

Karvapohjasuksia pääsee testaamaan lauantaina 28.1. Leppäs-
tentien parkkipaikalla.
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  MÄNTTÄ               ORIVESI
Kääjäntie 3
35300 Orivesi
Puhelin: (03) 3143 8700 
www.rautia.fi/orivesi

Isonevantie 2
35800 Mänttä
Puhelin: (03) 474 5600 
www.rautia.fi/mantta

Miksi lyhennyksen pitäisi 
olla aina sama?
Kun asuntolainassasi on LyhennysJous-
to, voit itse muuttaa lainasi maksuerää 
sovituissa rajoissa verkkopankissa. Soita 
0200 3000 (pvm/mpm) ma–su 24h/vrk ja 
varaa aika keskusteluun.

nordea.fi 
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www.erakuningas.fi

Testipäivä Skin Pro -pitokarvasuksille
Oriveden Leppästenvuoren hiihtoladulla 

Leppästentien parkkipaikalla

La 28.1.2017 
klo 10-14

yhteistyössä 
Peltosen hiihtoasiantuntija Sauli Tuomisto

Eräkuningas Tohmajärveltä 
Puh. 040 871 0746 / erakuningas@gmail.com

Riikolantie 261, 82600 Tohmajärvi
Löydät meidät myös Facebookista ja netistä www.erakuningas.fi

Myytävänä Peltosen suksia ja Rex-voiteita

PELTONEN 
SKIN PRO

TESTIPÄIVÄ

Oriveden ponnistuksen hiihtojaosto

Painopisteen paikkaa sidettä 
liikuttamalla saadaan jokaiselle 
hiihtäjälle paras pito aikaan.

Karvasuksen ostoon kannattaa 
suunnata asiantuntevaan suksi-
kauppaan. Kaikki urheiluliikkeet 
eivät valitettavasti hallitse asiaa 
eivätkä osaa valita sinulle sopivia 
varusteita. Orpon hiihtäjät ja La-
tukahvila osaavat neuvoa ohjata 
oikeisiin paikkoihin. – Kannattaa 

kysyä!
Tammikuussa eli 28.1.2017 

järjestetään Orivedellä hiihtota-
pahtuma. Paikalle saapuu mm. 
Peltosen suksitehtaan edustajia 
esittelemään Peltosen uusia kar-
vasuksia. Karvasuksien eli Ski-
nien kokeilukin latualueella on 
mahdollista. Suunniteltu paikka 
on Pieneläinhautausmaan alue. 
Seuraa Facebookia ”OrPo Hiih-

tojaosto”, Latukahvilan blogia 
http://orivedenlatukahvila.blo-
gspot.com/ tai/ja sivustoa Orpo 
hiihto http://oriveden.ponnistus.
sporttisaitti.com.  Tiedotamme 
lisää tapahtumasta!

 Nähdään!

Hiihtoterveisin Latukahvilan
Mauri

www.vallesmanni.fi
juhlapalvelut@vallesmanni.fi

Puh. 03 335 1340,
0400 769 232

Keskustie 26, ORIVESI

Vallesmannin juhlapalvelut
kokemuksella ja
ammattitaidolla.

JUHLAPALVELU- JA RAVINTOLA

Ota meihin yhteyttä, suunnittelemme
kanssanne toiveidenne mukaisen

juhlatilaisuuden.

Tavataan hyvän ruoan
ja palvelun merkeissä!

Moottoripyörä- ja pienkoneakut
• varaosamyynti • kilopultit ja työkalut

 • hinaukset
•romunkeräys, lava pihassa, myös nouto 

KONEKORJAAMO Veikko Suosaari KORKEAKOSKI
03-335 8152

TALVIRENKAAT SOPIVASTI 

Tampere
Kangasala
Pirkkala
Lahti
Hämeenlinna
Vantaa

Fysioterapeutti Jussi Viljanen
Oriveden Hoitokeskus Oy

Aihtiantie 3, Orivesi
Puh. 040 509 7787

oriveden.ponnistus.
sporttisaitti.com

Hannu Hakala
Markus Hämäläinen
Mauri Kaila
Arvo Kärkinen
Aarno Meriluoto
Kirsi Natukka
Mika Onnela
Esko Peltonen
Hannu Päivärinta
Olli Tokee

Oriveden Ponnistus ry
Hiihtojaosto
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Teollisuustie 23 (Maskun halli)
35300 Orivesi

p. 0400 127 124
www.orivedenautokatsastus.fi

Avoinna ark. 9–17

POWERED BY SÖDERBERG & PARTNERS

www.semita.fi

Lasten hiihtokilpailut
6-12-vuotiaille

 Su 19.2. klo 10 
Latukahvilan radalla

Iso-Teerijärvellä
perinteisellä hiihtotyylillä.

Ilmoittautuminen alkaa klo 9.30
Hiihtomatka n. 800 m

Pakkasraja -15

Su 12.3. klo 10 
Leppästenvuoren latupohjalla 
vapaalla hiihtotyylillä.
Kokoontuminen
pieneläinhautausmaan
parkkialueella.

Ilmoittautuminen alkaa
klo 9.30.
Hiihtomatka n. kilometri. 
Pakkasraja -15

Katso tarkemmin
www.oriveden.ponnistus.sporttisaitti.com
http://orivedenlatukahvila.blogspot.fi/ 

Järjestäjät
OrPo:n Hiihtojaosto
ja Latukahvila

Ilmoittaudu aikuisten
hiihtotekniikkaopetukseen!

Oriveden Ponnistuksen Hiihtojaosto 
järjestää aikuisille hiihdon tekniikkaope-
tusta,   jos halukkuutta ilmenee ja saamme 
ryhmät kasaan! Ohjaajana toimii Latu-
kahvilan Mauri.

Ilmoittaudu siis heti tai viimeistään 
15.1.2017 mennessä sähköpostiin vai-
nolanpuisto@gmail.com ja kerro oletko 
kiinnostunut luisteluhiihdosta, perintei-

sestä vai peräti molemmista. Alustavasti 
olemme suunnitelleet ajankohdaksi kes-
kiviikkoja 8.2.2017 ja/tai  15.2.2017 klo 
18. Laita viestiin myös kumpi päivämäärä 
sopii paremmin. Hinta 10 €/kerta.

 Annamme lisäohjeet ilmoittautuneille 
sähköpostitse.

Mukaan sopii niin vasta-alkajat kuin 
vuosia hiihtäneetkin!  

Teollisuustie 28, 35300 Orivesi, p. 03-359 9200
www.venemyynti.net
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Lahti2017 –
koko kansan juhlakisat

Lahdessa järjestetään ensi 
talvena pohjoismaisten hiihto-
lajien MM-kilpailut historial-
lista seitsemättä kertaa. Sen ja 
suomen satavuotisjuhlavuoden 
kunniaksi MM-kisat ovat Juh-
lakisat, jotka tarjoavat talven 
parhaan kattauksen urheilu-
jännitystä, viihdettä, ruokaa 
ja yhdessäoloa.

Juhlakisojen ytimessä on 21 
hiihdon, mäkihypyn ja yhdiste-
tyn kilpailua, joissa maailman 
parhaat pohjoismaisten hiihtola-
jien urheilijat ottavat toisistaan 
mittaa. Katsojalle vaihtoehtoja 
seurata kisoja on monia - sta-
dion sykkeestä ja pauhusta la-
dunvarren lämminhenkiseen 
tunnelmaan. 

Juhlakisoissa olet osa
urheilusuoritusta,
alusta loppuun  

 
Lahti2017 MM-juhlakisoja 

ei olisi ilman urheilua. Urheilu 
onkin parasta paikan päällä, sillä 
käsin kosketeltava jännitys, sta-
dionin tunnelma, iltamäet ilotu-
lituksineen ja metsät kannustus-
joukkoineen kannattaa kokea ja 
nähdä. Urheilijat saavat yleisön 
kannustuksesta ja pauhusta täy-
delliseen suoritukseensa tarvitta-
van lisävaihteen ja lisämetrejä.

 Urheilusuorituksen lisäksi 
palkintojenjaot ovat oleellinen 
osa MM-mittelöitä. Tunnelmalli-
set palkintoseremoniat pidetään 
iltaisin Lahden torilla, jonne kai-
killa on vapaa pääsy. Yleisöä 
lämmitellään paikallisten artis-
tien voimin ja torilla sijaitsevat 
ohjelmalavan lisäksi mm. kisojen 
virallinen puurakenteinen lasku-
ri, info- ja lipunmyyntipiste sekä 
ravintola-alue, jossa juhlat jatku-
vat palkintojenjakojen jälkeen.

Torilla järjestetään myös ki-
sojen yhteisölliset avajaisjuhlat 
keskiviikkona 22.2. Suomen 
100-vuotisjuhlavuoden henges-
sä rakennettavan avajaisjuhlan 

ohjelma nivoo yhteen suoma-
laisen urheilun ja kulttuurin. 
Juhlaa on suunnittelemassa ja 
toteuttamassa yli 1500 esiintyjän 
joukko ammattilaisista paikalli-
siin koululaisiin. 

Aitoa hiihtotunnelmaa
metsäkatsomoissa

 
Metsässä on suomalaisen 

hyvä olla, sen tietää kirjailija 
Tuomas Kyrön luoma Mielen-
säpahoittaja-hahmokin, joka 
myös menee juhlakisoissa met-
sään. Hänelle ja muille mielen-
säpahoittajille rakennetaan oma 
metsäkatsomo, jossa on hiihto-
kisojen seuraamisen lisäksi oh-
jelmallista sisältöä taattuun Mie-
lensäpahoittajan tyyliin, hyvää 
ruokaa unohtamatta. 

Perheet pääsevät viettämään 
talven kivointa päivää muun 
muassa kisa-alueelle tulevaan 
Röllin Talvimaahan ja Heurekan 
Tiedesirkukseen. Tangon pyör-
teisiin puolestaan heittäydytään 
yhdessä tangokuninkaallisten 
kanssa monotangoilla, jotka 
tanssitaan yhdessä Seinäjoen 
Tangomarkkinoiden kanssa use-
ana kisapäivänä. MM-afterski 
vaihtuvine artisteineen tarjoaa 
kisakävijöille talven parhaim-
man bilemeiningin! 

 
 Makumatkalla MM-kisoissa

 
Ruoka, jaksaminen ja viih-

tyminen ovat oleellinen osa 
juhlakisakokemusta. MM-kiso-
jen ruokafilosofiana on tarjota 
suomalaisen puhtaan luonnon 
ja metsän innoittamaa ruokaa, 
satavuotiaan Suomen hengessä.

 Pitkänkin kisapäivän ajak-
si tarjolla on laaja valikoiman 
erilaisia ruokailuvaihtoehtoja. 
Kisakävijät voivat valita vaikka 
joka päivälle erilaisen ruokaelä-
myksen ja kokeilla kisoissa eri 
makumaailmoja.

 Kisa-alueella on Suurhal-
lin ravintolamaailma vaihtuvi-

ne buffetmenuineen ja lisäksi 
alueen muissa ravintoloissa, 
kahviloissa, ruokapisteissä ja 
hiihtomajoissa on tarjolla esi-
merkiksi pohjoismaalaisen 
keittiön antimia, purilaisia ja 
hodareita sekä tuhtia ja rehtiä 
kotiruokaa. Kisamakkara, kaa-
kao ja kisamunkki kuuluvat 
myös olennaisesti perinteiseen 
kisatunnelmaan.

 Ruokaa teemoitetaan myös 
kisa-alueelta löytyvien elämys-
ten mukaan. Röllin Talvimaassa 
on tarjolla Röllimäinen menu ja 
Mielensäpahoittajan katsomosta 
löytyy vanhan hyvän ajan kons-
tailematonta ruokaa.

  
Koko kansan juhlakisat

 
Kisojen onnistuminen ei olisi 

mahdollista ilman 2500 vapaa-
ehtoisen motivoitunutta joukkoa. 
Kansainvälinen tapahtuma on in-
nostanut mukaan runsaasti uusia, 
erityisesti nuoria vapaaehtoisia, 
joiden avulla luodaan perustaa 
myös tulevien vuosien vapaaeh-
toistoiminnalle. Vapaaehtoiset 
saavat Palvelualojen ammatti-
liitto PAMin sertifioiman asia-
kaspalvelukoulutuksen. 

 Juhlakisat kokoavat yhteen 
myös suomalaisen urheiluväen 
ja yhteistyötä tehdään yli laji-
rajojen. Kymmenet suomalaiset 
urheiluseurat eli Superjakelijat 
myyvät lippuja MM-kisoihin ja 
saavat osan lipun hinnasta seu-
ratoiminnan kehittämiseen ja 
nuorten urheilijoiden ja tulevien 
huippujen tukemiseen.

MM-kisaprojektissa yhdistyy 
siis suomalainen osaaminen lu-
kuisin eri tavoin. Juhlakisoja 
rakentamassa on laaja joukko 
suomalaisia yrityksiä ja yhtei-
söjä. Yhdessä heidän kanssaan 
rakennetaan ikimuistoiset kisat, 
joista satavuotias Suomi voi ol-
la ylpeä ja joissa jokaisella on 
hyvä olla! 

Kuva: Taika Oja

Linkin kisalippujen lipunmyyntijärjestelmään löydät sivuilta 
www.oriveden.ponnistus.sporttisaitti.com kohdasta info.

Olemme Superjakelijoita, osta Lahti2017
-kisalippusi meidän kauttamme! 
Tuet samalla seuramme nuorisotoimintaa!

Superjakelija on Lahti2017 -kisalippuja myyvä seura, joka 
saa jokaisesta seuran kautta ostetusta kisalipusta 15 % tuo-
ton seuran nuorisotoimintaan. 

Lipun ostaminen seuramme kautta on helppoa: mene seu-
ramme sivuille www.oriveden.ponnistus.sporttisaitti.com ja 
siellä kohtaan info ja osta liput Lahti2017-banneria klikkaa-
malla. 

Linkki on yksilöity seurallemme ja se ohjautuu suoraan Tic-
ketmasterin lipunmyyntijärjestelmään. Kisaliput ovat siis Su-
perjakelijoilta ostettuina täysin saman hintaisia kuin suoraan 
Ticketmasterilta ostetut liput. Et joudu maksamaan mitään yli-
määräistä.

Päiväkohtaiset ohjelmat löydät osoitteesta
www.lahti2017.fi. 
Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut Lahdessa tulevat 

olemaan yksi Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden 
merkittävimmistä tapahtumista. Satavuotisjuhlat ja ennätyk-
selliset seitsemännet MM-kisat samassa paikassa on tapaus, 
joka ei tämän sukupolven aikana toistu. 

Luodaan yhdessä kisafiilistä ja lähdetään kannustamaan 
urheilijamme voittoon!

Oriveden Ponnistus ry., Hiihtojaosto

SE TUNNE, 
KUN ASIAT 
LOKSAHTAVAT 
PAIKOILLEEN... 

LAINA-
NEUVOTTELUT
KOTISOHVALTA
op.fi/verkkoneuvottelu

Puh. (03) 335 2355
www.tokee.fi

TILAUSAJOT • VALMISMATKAT
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www.saastopankki.fi/sinetti

Lehdistöntie 2, Orivesi 
Puh. 334 6655

www.orivedenkumikorjaamo.com

Oriveden 
Kumikorjaamo Ky

RENKAITA 
JOKA LÄHTÖÖN

ORIVEDEN 
MAALAUSPALVELU

• Kaikki maalausalan työt
niin sisällä kuin ulkona

Maalarimestari Matti Autio 040 751 5789
www.orivedenmaalauspalvelu.fi

Niementie 7 (Ylärunttimäki), Mänttä

Puusepänliike Henttonen Ky
Puh. 03-334 6181

Esim. portaat, ovet, ikkunat, kaapistot, pirttikalustot, julkisiin rakennuksiin väliseinä-
ikkunat ja kerroskaiteet, saatavana peili- ja ikkunalasia, lasitus- ja kuljetuspalvelua

www.puusepanliikehenttonen.fi

Lasten hiihtokoulu
pyörähtää taas käyntiin!
Oriveden Ponnistuksen Hiih-

tojaosto järjestää jälleen varsin 
suuren suosion saaneen Lasten 
Hiihtokoulun.

Koulu on tarkoitettu ensisijai-
sesti kuusivuotiaille ja sitä van-
hemmille lapsille. Erityislapsia ja 
alle kuusi vuotiaita  voidaan ottaa 
mukaan toimintaan, mutta silloin 
lapsen mukana joka kerralla on 
oltava hiihtävä aikuinen. Lapset 
jaetaan iän mukaan ryhmiin ja 
lapset saavat ilmoittaumisker-
ralla nimellä varustetun huomi-
oliivin. Liivi on joka ryhmällä 
eri värinen, joten hiihtokerroilla 
on helppo löytää oman ryhmän 
muut osallistujat. Nuorimpien 
kanssa opetellaan hiihdon perus-
taitoja leikin varjolla. Vanhem-
pien lasten kanssa käydään läpi 
hiihdon, perinteisen ja luistelun, 
perustekniikoita. Tänä vuonna 
järjestetään myös perinteeksi 
muodostuneen Latukahvilan 
seikkailuradan hiihtokilpailu-

jen lisäksi myös toiset kilpai-
lut, jotka hiihdetään vapaalla 
hiihtotyylillä.

Vanhemmat myös mukaan 
hiihtämään! Etenkin nuorimpien 
lasten ryhmän ohjaamiseen tar-
vitsemme ajoittain avuksi van-
hempia :)

Ilmoittauminen tapahtuu 
siten, että printtaat ilmoittau-
miskaavakkeen  Orpon sivus-
tolta  http://oriveden.ponnistus.
sporttisaitti.com/hiihtokoulut/  
ja täytät sen valmiiksi tullessasi 
ensimmäiselle kerralle. Tuo mu-
kanasi myös hiihtokoulun maksu 
10 €/lapsi.

Tervetuloa mukaan iloiseen 
hiihtokouluun!

Ps. Jos hiihtokouluun tulevien 
lasten vanhemmilla olisi innos-
tusta saada ohjausta suksien 
huoltoon ja voiteluun liittyvis-
sä asioissa, laittakaahan  asiasta 
sähköpostia vainolanpuisto@
gmail.com  mahdollisimman no-

HIIHTOKOULUN OHJELMA
15.1.2017 SU klo 9.45-11
Ilmoittautuminen ja ohjattuja tutustumishiihtoleikkejä lapsille.
Paikka Rovastinkankaan koulun pukuhuone ja latualue.
22.1.2017 SU klo 10-11
Perinteiseen tyyliin tutustuminen.
29.1.2017 SU klo 10-11
Luisteluhiihtoon tutustuminen.
5.2.2017 SU klo 10-11
Perinteisen tyylin kertausta ja harjoittelua.
12.2.2017 SU klo 10-11
Luisteluhiihdon kertausta ja harjoittelua.
19.2.2017 SU klo 10 alkaen
Hiihtokilpailut perinteisellä tyylillä Latukahvilan radalla.
Ilmoittautuminen klo 9.30.
26.2.2017
Talviloma, ei hiihtokoulua.
5.3.2017 SU klo 10 alkaen
Laturetki. Reitti Pieneläinhautausmaa-
Latukahvila-Pieneläinhautausmaa.
Vanhempien kanssa voi osallistua OrPon
pidemmälle laturetkelle.
12.3.2017 Su klo 10 alkaen
Hiihtokilpailut vapaalla tyylillä. Lähtö ja maali
Pieneläinhautausmaan latualueella.
Ilmoittautuminen klo 9.30 .

Hiihtokoulun paikka ja mahdolliset muutokset ohjelmassa ilmoitetaan

http://oriveden.ponnistus.sporttisaitti.com/hiihtokoulut/ ja

http://orivedenlatukahvila.blogspot.com/ 

 

Nyt myös

notariaattipalvelut!

Ota yhteys
Tarja Arpolahti

040 829 8011

Nähdään ladulla!
l Kirjanpito ja tilinpäätös

l Palkkahallinto l Veroasiat
l Tilintarkastus l Neuvonta ja konsultointi

l Yritysjärjestelyt

Aukioloajat MA-PE 9–17, LA 9–13

TULE TUTUSTUMAAN MYYMÄLÄMME VALIKOIMAAN

RAKENTAJA/REMONTOIJA

PYYDÄ TARJOUS!

peasti. Jos sopiva ryhmä saadaan 
kasaan niin järjestämme suksen-
kunnostus- ja voiteluopastuksen 
erikseen sovittuna ajankohtana.

Amanda Onnelan mallikasta 
hiihtoa kilpaladulla.
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Ilmalämpöpumput

Ilmoitus Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä
Maaliskuu 2013

Oriveden Kodinkonehuolto_2x50 mm

Ilmoitusvedos

ORIVEDEN KODINKONEHUOLTO
Koluntie 7, 35300 Orivesi • 0400 234 327

Mitsubishi Electric 
FH-sarjan
ilmalämpöpumput

oriveden.kkh@netti.fi

Mitsubishi Electric 
lämpöpumpulla koko talon

Kysy lisää!

Laihialaisella
lämpöpumpulla

lämmität itsesi…

KYSY

RAHOITUS-

TARJOUS!www.hinausorivesi.fi

Anttilantie 6, 35300 ORIVESI
puh. (03) 335 2314
            0400 632 885

l SÄHKÖ-
ASENNUKSET
l VALAISIMET
l KODIN
PIENKONEET

 Laturetki 5.3.2017
Oriveden Ponnistuksen hiihto-

jaosto toimii paikkakunnan kaik-
kien maastohiihtoa harrastavien 
asukkaiden hyväksi tuottaen laa-
dukasta laduntekopalvelua kou-
lulaisille, kilpa-, kunto- ja harras-
tushiihtäjille. Haluamme toimia 
tätä hienoa ulkoilulajia edistäen 
kaiken ikäisten keskuudessa. 

Edellisten talvien hyvän ko-

kemuksen rohkaisemana OrPo:n 
hiihtojaosto järjestää kaikille ja 
kaikenikäisille, tarkoitetun latu-
retken sunnuntaina 5.3.2017. 
Talven lumitilanteesta riippuen 
reittinä lienee tuttu Teerijärven 
lenkki n. 13km. Lähtö ja ilmoit-
tautuminen on klo11pieneläin-
hautausmaan luota. Laturetkelle 
osallistuville on Vähä- Teerijär-

ven laavulla mehutarjoilua sekä 
sitten maalissa Latukahviolla 
mehua ja grillimakkarat. Pal-
kintoja jaetaan edellisen vuoden 
tapaan järjestäjien ihanneaikaa 
lähimmäksi hiihtäneille ( +/ - ). 
Viime vuonna palkintokolmikko: 
1. Elisa Eskola, 2. Soili Kuittinen, 
3. Jari Pulli. Järjestäjät määrit-
televät siis jonkin ihanneajan, 

joka ei ole kilpahiihtoaika vaan 
retkihiihtoaika. Ihanneaika ei 
ole myöskään edellisen vuoden 
ihanneaika. Ajan määrityksessä 
otetaan huomioon päivän olosuh-
teet ym. satunnaiset tekijät. 

Toivottavasti talven lumiolo-
suhteet ovat paremmat kuin 
edellisinä talvina, jotta mahdol-
lisimman moni paikkakuntalai-

nen voisi hakea terveyttä, iloa, 
hyvää mieltä ja rauhaa talvisesta 
metsästä laadukkailta laduilta. 

Leppoisasti lykkien luistavalla 
ladulla.

EP

Tykypäivä
hiihtäen

Oriveden Latukahvilan väki 
haastaa kaikki Oriveden ja lä-
hiympäristön yritykset mukaan 
”Tykypäivä hiihtäen” - kampan-
jaan.

Katsohan Latukahvilan auki-
oloajat ja suunnittele yrityksellesi 
sopiva virkistyspäivä. Pienellä 
porukalla voi toki tulla muiden 
hiihtäjien ohessa, mutta jos vä-
keä on paljonkin niin kannattaa 
ottaa yhteyttä Latukahvilaan 
etukäteen,  jolloin voimme va-
rata tarjoamisia sopivasti. Latu-
kahvila voi ottaa myös tietyissä 
rajoissa huomioon erityistoiveita 
tarjoamisten suhteen.

Laitahan sähköpostia vaino-
lanpuisto@gmail.com mahdol-
lisimman pian! Nähdään!

Vain
suksilla
laduille

Hiihtäjien toivomus on, et-
tä hiihtokautena latualue jäte-
tään vain hiihtäjien käyttöön. 
Muu liikkuminen latualueella 
voi aiheuttaa pahojakin vaara-
tilanteita. Kävely ja pulkkailu 
yleiseen käyttöön kunnostetulla 
latualueella rikkoo kunnostetut 
pinnat ja vaikeuttaa hiihtämistä.

Hiihtäjät muistakaa noudattaa 
merkittyä kulkusuuntaa. Teeri-
järven lenkin kiertosuunta on 
Tallukalliolta Rovastinkankaalle.

Järjestyslaki 14§ 
Yleisen järjestyksen ja tur-

vallisuuden säilymiseksi koiran 
omistajan tai haltijan on pidettä-
vä huolta siitä, ettei koira pääse 
lainkaan yleiseen käyttöön kun-
nostetulle ladulle.

MAXIAUTO OY ORIVESIMAXIAUTO OY ORIVESI

www.maxiauto.fi Varsitie 1, oriVesiTERVETULOA

 HUOLTOKORJAAMO – RENGASMYYNTI
• Huolto- ja korjaamopalvelut kaikkiin merkkeihin

• Rengaspalvelut • Pyöränsuuntaukset • Ilmastointihuollot
• Renkaat, Vanteet, Varaosat ja Öljyt

Huolto/Renkaat 044-500 6002 Automyynti 040-751 7388

Loput 
talvirenkaat 

poistohinnoin!

+ muita merkkejä, Nokian ym.

atsastuspalvelut

ästömittaukset

Kysy lisää!

Kaikki tuotteet japalvelut myöserämaksulla!
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Huolto/Renkaat 044-500 6002 Automyynti 040-751 7388+ muita merkkejä

HUOLTOKORJAAMO – RENGASMYYNTI
* Huollot ja korjaukset

kaikkiin merkkeihin
* Katsastuspalvelu

* Rengastyöt * Rengashotelli
 * Renkaat * Vanteet 

* Autovaraosat, -tarvikkeet ja öljyt

* Pyöränsuuntaukset (3D)* Ilmastointihuollot* Vikakoodien luku* Huollon sijaisauto
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Loput 
talvirenkaat 

poistohinnoin!

+ muita merkkejä, Nokian ym.

•
•

Katsastuspalvelut

Päästömittaukset
Kysy lisää!

Kaikki tuotteet japalvelut myöserämaksulla!

Kaikki tuotteet ja
palvelut voit maksaa 

myös erissä!

* Öljynvaihdot
* Määräaikaishuollot
* Päästömittaukset

* Polttimonvaihdot ym.

Myymälässä

aina kahvitarjoilu!
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Juupajoki
Puh. 335 8577

Auto 0400-234 049
TILA-AUTO  1+8

Inva- ja 
paarikuljetukset

Juupajoki
Auto 0400-333 295

1+8
Bussi

+
Henkilömalli

Korkeakoski

Puh. 363 4932
Auto 040-526 3328

1+8

TAKSI
JARI MARTTILA

TAKSI
ARTO MARTTILA

TAKSI
PEKKA MARTTILA

Juupajoki
Puh. 335 8577

Auto 0400-234 049
TILA-AUTO  1+8

Inva- ja 
paarikuljetukset

Juupajoki
Auto 0400-333 295

1+8
Bussi

+
Henkilömalli

Korkeakoski

Puh. 363 4932
Auto 040-526 3328

1+8

TAKSI
JARI MARTTILA

TAKSI
ARTO MARTTILA

TAKSI
PEKKA MARTTILA

Tapulintie 1 
35300 Orivesi
Puh. (03) 335 1717

Suuhygienisti

irja PelTOla

Uotilantie 14
35300 Orivesi
040 524 7011

arikuokkanen@elisanet.fi

Metsätyö 
Ari Kuokkanen Ky

Keskustie 43, 35300 Orivesi
Puh. (03) 335 1000

Avoinna ma–pe 9–17, la 9–13

ATK-laitteet
ja huolto

Toimisto-
tarvikkeet

Autohuolto T. Lahtinen
Puh. 334 0080

HUOLLAMME
henkilö- ja pakettiautot, 

maasturit
Kaikki merkit

Puh. 03-334 0080

Koneurakointi 
Saramäki
0400 428 339

Pienkaivuri- ja
traktorikaivuri-

urakointia l ruostekorjaukset l rengastyöt l maalaukset
l öljynvaihdot l katsastuskäynnit l jarruhuollot

l alustan osien vaihdot esim. tukivarret 
l myös päästömittaukset diesel- ja bensiiniautoille

Autokorjaamo Jukka Jarva
Venehojantie 39, puh. 040-750 0643, 0400-832 768

Mäki-Ruokosen
huvilat

VAIHTOLAVAT 
VUOKRAA JA KULJETTAA

LEAL OY
Lenkkitie 14, 35300 Orivesi

MYÖS NOSTURIPALVELUT
Tilaukset: 050 525 8569
alpo.leppanen@lealoy.com

www.lealoy.com

www.alfawear.fi

Kuivaa koivuklapia 1 irto-m  säkeissä3

Varaudu talveen

Längelmäveden rannalla, lähellä Eräpyhän luonnonsuojelu-
aluetta ja Rönnin huvikeskusta.

Korkeatasoisia 80 m2 huviloita 20 m2 saunarakennuksilla.
Huvilat vuokrattavissa ympäri vuoden.

Kylpytynnyriä voi vuokrata lisähinnasta.
Eräpyhän ulkoilureitti alle 1 km etäisyydellä,

hiihtoladut tilauksesta mökille!
Helsingistä 200 km, Tampereelta 55 km.

Mäki-Ruokosen huvilat
Eräpyhäntie 975. 35220 Eräjärvi

Puh. (03) 530 6302, (041) 449 3142
www.erapyha.fi

ORIVEDEN 4H-yhdistykseltä nuoria

PIHAPALVELUTÖIHIN
Nurmikoiden, pensasaitojen leikkaukset, 

lehtien haravointi ym.
P. 03 335 2760 ja 040 827 2313
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KULTAJUVONEN
K. Juvonen Ky 35300 Orivesi Puh. 03-335 2618

ORIVEDEN LUKKO
KOULUTIE 44
35300 ORIVESI
PUH. 0400 454 102

ORIVEDEN LUKKO 
KOULUTIE 44 
35300 ORIVESI 
PUH. 0400 454 102

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

HUOLTOKORJAAMO
PIHLMANIN AUTOHUOLTO KY

Lehdistöntie 5, 35300 Orivesi
Puh. (03) 334 6554, 040-578 5448

Hiihto-
tapahtumia,

laturetkiä
Neljän Vuoren Hiihto,
Jyväskylä, 11.3.2017,
www.skijyvaskyla.fi

Hyvinkään Hiihto, 12.2.2017, 
www.hyvinkaahiihto.fi

Finlandia-Hiihto,
4.-5.2.2017,

www.finlandiahiihto.fi
Keuruu-Multia laturetki,
4.-5.3.2017, www.keuruu.fi
Pirkan Hiihto, 5.3.2017, 

www.pirkankierros.fi
Reppu-Pirkka, 11.3.2017, 

www.pirkankierros.fi

Tervetuloa
laduille!

Kun marraskuinen aamu on 
sysimusta, radiossa J.Karjalainen 
muistelee villejä lupiinejaan ja 
sade hakkaa pois jo lupaavasti 
alkaneen talven, alkaa hiihto-
mielisen pipoa jo kiristää. Jos 
luonnonlumilla on pärjättävä, 
jää liikkujan vaihtoehdoiksi muut 
hiihtoa tukevat lajit tai olosuhtei-
den hakeminen muualta lumet-
tomuuden ahdistukseen. Aina 
syksyn tullen elää unelma val-
koisesta talvesta kaikkien lumi- ja 
jäälajien harrastajien vuoksi. 

Orivedellä laaja innokkaiden 
hiihtoniilojen joukko on valmis-
tautunut talven tuloon kunnos-
tamalla toimeliaasti latupohjia, 
jotta ne olisivat käytössä vä-
hälläkin lumimäärällä. Onneksi 
näyttää myös siltä, että tulevana 
vuonna reitistöjä voidaan kun-
nostaa myös kaupungin toimesta. 
Kunnan näkökulmasta hiihto ja 
kaikenlainen reippailu reitistöillä 
on mitä parhainta ja edullisinta 
liikuntaa. Luonnossa liikkuminen 
aktivoi kuntalaisia omaehtoiseen 
liikuntaan yksin, kaveriporukalla 
tai perheen kesken. Lisäksi luon-
nolla on todistettavasti terapeut-
tiset vaikutukset ja sen merki-
tys tulee jatkuvasti kasvamaan. 
Orivedellä hiihtolatujen saavu-
tettavuus keskustan liepeillä on 
hyvä ja suuri osa paikallisista 
asukkaista pääsee helposti kun-
nostetulle latuverkostolle. Kii-
tos latujen hyvästä ylläpidosta 
kuuluu ahkerille seuraihmisille, 
jotka rakkaudesta lajiin toteutta-
vat aktiivisen kuntalaisten roolia. 

Viimeaikaiset tutkimukset 
ovat paljastaneet, että hiihtoa 
harrastaa jo hiihdon vihaajatkin. 
Kaikenlainen hifistely erilaisine 
laitteineen ja kestävyysurheilun 
vetovoima ovat tuoneet uusia 
harrastajia. Hiihdon hienous 
onkin se, että se soveltuu kenel-
le tahansa tyylistä tai taidoista 
piittaamatta. Kuten aikansa tie-
dolla johtava urheiluhullu Tah-
ko Pihkala totesi, ”hiihto sopii 
kaikille, vauhtia rakastaville, 
niin lihaville kuin laihoillekin 
ja eritoten lihaville”. Me kaikki 
olemme siis tervetulleita laduille!

Terhi Kettunen
innokas hiihtäjä ja
vs.liikuntapäällikkö

Orivesi Koulutie 1, 335 2470
Antenniasennukset
Kodinkoneet
Viihde-elektroniikka
myynti/korjaus KESTÄÄ

Orivesi, Koulutie 1, 03-335 2470

ORIVEDEN 
ÖLJYHUOLTO OY

• Vikakoodien luku
• Mobil öljynvaihdot

PIKAHUOLLOT ILMAN AJANVARAUSTA
• Autohuollot
• Katsastuspalvelu

Keskustie 54, Orivesi
Puh. (03) 334 1771
 050 468 9054

Varaosiin 
3 vuoden 

takuu

takuu
vuoden

Avoinna:
arkisin 8–17

lauantaisin 9–14

Paven Auto •, 
KE 13.4.2016 • 81 x 200 mm

109,-

AVOINNA: ARK. 8.30 - 17.00, LA 9.00 - 14.00

Ahtialantie 9 A, Orivesi • Puh. (03) 335 2613

AT16U 69,-

Alumiininen  
monitoimitikas, 
16 askelmaa
•  lukot lujaa terästä
•  kokonaispituus 470 cm
•  korkeus A-tikkaina 

230 cm
•  korkeus työ- 

tasona 126 cm

Puunhalkaisu-
kone 5 tn  
jalustalla
•  teho 2200 W / 230 V
•  puun max. Ø 25 cm, 

max. pituus 52 cm
•  IP54

269,-

AWD052D

229,-

Paven Auto •, 
KE 13.4.2016 • 81 x 200 mm

109,-

AVOINNA: ARK. 8.30 - 17.00, LA 9.00 - 14.00

Ahtialantie 9 A, Orivesi • Puh. (03) 335 2613

AT16U 69,-

Alumiininen  
monitoimitikas, 
16 askelmaa
•  lukot lujaa terästä
•  kokonaispituus 470 cm
•  korkeus A-tikkaina 

230 cm
•  korkeus työ- 

tasona 126 cm

Puunhalkaisu-
kone 5 tn  
jalustalla
•  teho 2200 W / 230 V
•  puun max. Ø 25 cm, 

max. pituus 52 cm
•  IP54

269,-

AWD052D

229,-
Vaihtoautot

www.pavenauto.fi
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+358 400 228 589
Mursketie 31, 36220 Kangasala
veli-pekka.viskari@vmsracing.fi
www.vmsracing.fi

VOLVO • HUOLLOT • KORJAUKSET • LISÄVARUSTEET

VMS Racing
Veli-Pekka Viskari

Katso vaihtokoneet
www.vk-motors.fi

Maksuaikaa jopa 84 kk 
ilman käsirahaa, kysy lisää!!!

VK-Motors Oy 
Kuruntie 15, 34600 RUOVESI
Puh.  (03) 474 0040    
Fax.  (03) 474 0046
Ville: 0500-637 513
Iikka: 0400-732 626
Jarkko:  044-574 0203

KaiKKonen
Ruovesi

can-am
Outlander
570 Pro T3

SH: 9490,-          + tk

Pro T3 - MALLIT:
Voimaa, luotettavuutta ja 

käsiteltävyyttä monipuoliseen 
ja vaativaan käyttöön. 

Tehdasasennettu PRO-paketti.  
Portaaton vaihteisto (CVT) 
erikoishitaalla L-vaihteella. 

12" alumiinivanteet 26" 
6-kerroksisilla Carlisle ACT 

HD –renkailla. 
1 361 kg:n WARN-vinssi 

kaukosäätimellä. 

2017

9790,-

K u l j e t u s l i i K e
Juhani Tuominen oY
Nykyaikaista puunkorjuuta ja kuljetusta

• Metsäkoneurakointi
• Puutavaran autokuljetus

tuominenoy@metsatuominen.fi

MAA- ja KIVIAINEKSET

VALMISBETONI

Myynti: puh. 010 2195 264* tai 010 2195 230*

Rakentaa huomisen maisemaa

Myynti: Betoniasema puh. 010 2195 250*

* Puhelun hinta: lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 7,02 snt/min.
matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min.

Ahteentie 1 C, 35300 ORIVESI, Puh. 010 2195 200* 

www.kvl-tekniikka.fi

ORIVEDEN
MUURAUS- JA
RAKENNUSPALVELU OY

Puh. 0400 732 592

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Maansiirto-	  ja	  	  

maanrakennustyöt	  

	  

10	  tn	  kumitela	  kaivinkoneella	  

sorat,	  hiekat,	  murskeet	  ja	  maanajo	  

pyöräkuormaajatyöt	  ja	  lumenaurausta	  

Jari	  Oksanen	  	  	  	  	  	  	  puh	  0400	  839295	  

	  

Keski-Suomen
Puhallusvilla Ky

35300 Orivesi

• Ylä- ja alapohjaeristykset
• Lisäeristykset yläpohjiin mineraalivillalla

0400 620 460         puhvilla@gmail.com

   
 

   

 

10-
kysymykset

1. Kuka on ensimmäinen kak-
sissa olympialaisissa kultami-
talin saavuttanut hiihtäjä?

1) Sixten Jernberg
x) Veikko Hakulinen
2) Eero Mäntyranta

2. Koska naishiihtäjät pääsivät 
ensimmäisen kerran olympia-
ladulle?

1) 1948
x) 1952
2) 1956

3. Minä vuonna Matti Heikki-
nen voitti MM-kultamitalin?

1) 2009
x) 2010
2) 2011

4. Minkä lajin kilpailija on 
Juha-Matti Ruuskanen?

1) Alppihiihto
x) Luistelija
2) Mäkihyppy

5. Minkä lajin kilpailija on 
Ruut Sariola?

1) Hiihto
x) Luistelija
2) Alppilajit

6. Minkä värisen SM-mitalin 
v. 1998 savuttivat N14 viesti-
joukkue Hanna-Maija Haikka, 
Heli Hasa, Kiti Eronen?

1) Kultaa
x) Hopeaa
2) Pronssia

7. Kenestä tuli Sarajevon 1984 
kisojen ensimmäinen olympi-
avoittaja?

1) Helena Takalo
x) Brit Pettersen
2) M-L Hämäläinen

8. Koska hiihdettiin ensimmäi-
nen Pirkan Hiihto?

1) 1951
x) 1953
2) 1955

9. Missä pidettiin vuoden 2013 
MM-hiihdot?

1) Val di Fiemme
x) Sapporo
2) Holmenkollen

10. Kuka voitti Rukan maail-
man Cupin miesten 15 km (p) 
v. 2016?

1) Johan Olsson
x) Iivo Niskanen
2) Matti Heikkinen

Vastaukset:
1. x), 2. 2), 3. 2), 4. 2), 5. 1), 6. 
2), 7. 2), 8. 2), 9. 1), 10. x)

Koulutie 1 puh. 03-335 2826
ahto@orivedenfysioterapia.fi

O R I V E D E N
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Fysioterapeutti Ahto Leppälä
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Kirkko keskellä kylää
Suomalaiset ovat tot-

tuneet siihen, että jokai-
sen kunnan ja kaupungin 
keskellä on maamerkkinä 
kirkkorakennus. Se millai-
selta kirkko näyttää, profi-
loi koko paikkakuntaa. Tu-
run keskiaikainen basilika, 
Hugo Simbergin maalauk-
sien koristelema Tampe-
reen tuomiokirkko ja Hel-
singin empirekeskustan 
symmetrinen tuomiokirk-
ko antavat kuvaa kaupun-
geistaan kukin kantaen 
mukanaan historian sille 
jättämiä jälkiä. Orivedellä 
kirkko on useiden lähtei-
den mukaan paikkakun-
nan suurin nähtävyys. Mil-
laisen kuvan se antaa kau-
pungista? Modernin? Uu-
denaikaisen? Erilaisen?

 
Monet muistavat van-

han kirkon palon kuin ei-
lisen päivän. Uuden kir-
kon rakentamisesta on tul-
lut kuitenkin täyteen jo 50 
vuotta, joiden aikana kir-
kossa on vieraillut lukema-
ton määrä kirkkovieraita. 
Kukin on vuorollaan häm-
mästellyt ensi vierailullaan 
kirkon arkkitehtuuria, alt-
taritaulua, valkoisia tiilisei-
niä ja matalla sijaitsevaa 
saarnastuolia. Uusi kirk-

ko ei voi korvata vanhaa, 
mutta se on ottanut oman 
paikkansa seurakunnan 
rukouksen huoneena.

Itse kävin ensimmäis-
tä kertaa Oriveden kirkos-
sa tapaninpäivänä 2000, 
jolloin olin juuri muutta-
nut paikkakunnalle aloit-
taakseni papintyöt seuraa-
van vuoden alusta. Liturgi-
an piti omalla leppoisalla 
tyylillään kirkkoherra Ka-
ri Mattila, ja jumalanpalve-
luksessa saarnasi marttyy-
riudesta teologian opiske-
lija Kari Mäkinen. Mieleen 
jäi myös tapaninpäivän 
pitkä epistola, jonka seu-
rakuntalainen Tapani Luo-
des lausui ulkomuistista. 
Alttaritaulu herätti ajatuk-
sia ja vähän hämmennys-
täkin. Kirkon rakennus-
tyyli oli mielenkiintoinen. 
Alhaalta katsottuna lyhyt, 
mutta leveä kirkkosali vai-
kutti pieneltä, vasta par-
velta sai oikean käsityksen 
kirkon koosta. 

Nyt kymmenen vuotta 
Oriveden kirkon pappina 
oltuani vieraus, jota aluksi 
tunsin, on hävinnyt. Kirk-
ko tuntuu tutulta, se tun-
tuu omalta. Kymmenen 

vuoden ajan minulla on ol-
lut etuoikeus jakaa kirkos-
sa monen ihmisen ainut-
laatuisia juhlia ja erilaisia 
syviä tunteita. On ollut rie-
mukkaita ja iloisia hääjuh-
lia, konfirmaatioita ja kas-
teita. On ollut surun ja rak-
kauden täyttämiä hautajai-
sia sekä sellaisia hautajai-
sia, joissa on ollut vaikea 
löytää yhtäkään lohdutuk-
sen sanaa. 

Lukuisat jumalanpalve-
lukset, muut hengelliset ti-
laisuudet ja konsertit ovat 
myös jättäneet mieleen 
lämpimät jäljet. Muistelen 
perhekirkkojen tohinaa ja 
vanhemman väen kirkko-
jen arvokasta hiljaisuut-
ta. Isänmaallisia jumalan-
palveluksia veteraanikuo-
ron jykevän laulun kaiku-
essa. Saarnaamista vaati-
mattomalle 30-henkisel-
le kirkkokansalle hiljaise-
na pyhänä sekä täydelle 
pyhäkölle joulukirkossa. 
Kuorojen joulukonsertte-
ja, joissa istumapaikat ovat 
loppuneet kesken. 

Tärkeää on ollut Pyhän 
Ehtoollisen jakaminen ko-
koontuvalle seurakunnal-
le. Erityisen lämpimästi 
muistan heitä, jotka tämän 

kymmenen vuoden ajan 
miltei joka pyhä ovat jak-
saneet tulla jumalanpalve-
lukseen ja joille olen var-
maankin toista sataa ker-
taa saanut lausua sanat: si-
nun puolestasi annettu.

Kirkko on silloin oikeal-
la tiellä, jos siellä on tilaa 
kaikille ihmisille ja kaikil-
le tunteille. Silloin jos siel-
lä evankeliumi, ilosanoma 
Jeesuksesta Kristukses-
ta, saa kaikua kirkkaana ja 
raikkaana sanoin, lauluin 
ja soittimin. Silloin, jos se 
on seurakunnalle rukouk-
sen paikka, jonne voi tuo-
da oman elämänsä huolet 
ja ehkä joskus jopa jättää 
ne sinne ja lähteä sydän 
keventyneenä takaisin ar-
keen. 

Kirkon merkitys ei ole 
komeissa seinissä eikä pu-
huttelevassa alttaritaulus-
sa, se on niissä ihmisis-
sä, jotka Herran eteen ko-
koontuvat ja sen merkitys 
on Hänessä, jonka nimessä 
kirkkoon tullaan kokoon-
tumaan.

Ensi sunnuntaina juh-
limme sitä, että Oriveden 
kirkko on jo 50 vuotta pal-
vellut seurakuntaa sen tär-

keimpänä kokoontumis-
paikkana. Juhlapäivässä on 
mukana kolme viimeisin-
tä Oriveden seurakunnan 
kirkkoherraa. Juhlames-
sussa saarnan pitää Ori-
veden kirkkoherra vuosil-
ta 1999-2005 Kari Mattila, 
liturgian toimittaa Orive-
den nykyinen kirkkoher-
ra Mika Tapiolinna ja mes-
sun jälkeen pidettävässä 
päiväjuhlassa juhlapuhu-
jana on Oriveden kirkko-
herra vuosilta 1973-99 Il-
mari Mustonen. Näin tah-
domme kunnioittaa vuo-
sikymmenien ajoilta niitä 
ihmisiä, jotka ovat työllään 
ja rukouksillaan seurakun-
taa rakentaneet niin seu-
rakunnan virassa kuin sen 
jäseninä.

Orivedellä kirkko on 
keskellä kylää ja keskel-
lä kirkon alttariseinää on 
Kain Tapperin alttaritaulu 
Golgatan kallio. Golgatan 
kallion ääressä, Jeesuksen 
ristin luona, on lepopaik-
ka kaikille niille, jotka ja-
noavat rakkautta, lepoa ja 
rauhaa. Tule sinäkin. 

Juha Itkonen
Oriveden kappalainen

 

Kuva: Raimo Lietsala

Heikki ja Kaija Sirenin suunnittelemasta  
Oriveden Kaarikirkon vihkimisestä tulee ku-
luneeksi 50 vuotta 13.8.2011.   

Oriveden seurakunta haluaa kutsua kaikkia 
paikkakunnalla asuvia ja  asuneita henkilöi-
tä sekä paikkakunnalla toimivia eri järjestöjä 
ja  yhteisöjä viettämään Kaarikirkon juhlaa su 
14.8.2011. 

Juhlapäivän ohjelma:
10.00  Messu, liturgia Mika Tapiolinna, saar-
na Kari Mattila, musiikki Kaarina Soronen ja 
Kristalli-kuoro

11.30  Lähetyslounas srk-keskuksessa,  
Latokartanontie 5

13.00 Kirkon 50-vuotisjuhla srk-keskukses-
sa. Juhlapuhe rovasti Ilmari Mustonen, musiik-
kia, muisteluksia ja ansiomerkkien jakaminen

Tervetuloa!
Oriveden seurakunta

Kutsu Kaarikirkon 
50-vuotisjuhlaan
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Avoinna arkisin 10–17, la 10–14

Hionta  35
voitelu   30
hionta + voitelu joulutarjous!  35
puhdistus  10
kilpavoitelu skate (Pulveri)  50
kilpavoitelu classic (pulveri)  60
siteen asennus  15
siteen vaihto  20
suksen muokkaus, sis. Hionnan  85

huoltohinnasto

Juha Vankka 
- PALVELU JA SUKSIHUOLTO

turtola
puh. 044 981 9016

TAMPERE TURTOLA
Martinpojank. 4 B, p. 020 747 7065
Ark. 10–20, la 10–18, su 10–16,
uudenvuoden aatto 10–17, loppiainen 10–16

www.eratukku.fi
MYYNTI / ASIAKASPALVELU P. 020 747 7000* (MA-PE 10-16) 

*Puhelujen hinnat sis alv 24 %: kiinteästä verkosta 8,28 snt/puh + 
6,85 snt min, matkapuhelimesta 8,28 snt/puh + 16,56 snt/min

Kaikki kilpasukset 
henkilökohtaisesti 
valittuja pareja, 

tietysti 
toimivuustakuulla!

suksien hinnat 

439-499€
laaja 

valikoima 
kilpamonoja

k a m pa a m o - pa r t u r i

marjo
040 352 5053
anttilantie 7, orivesi

TA K S I
Ilkka Lammi

Puh.  0400 337 312,  
0400 633 958, 0400 235 307

Olemme Superjakelijoita, osta Lahti2017 -kisalippusi meidän kauttamme! 
Tuet samalla seuramme nuorisotoimintaa!

Superjakelija on Lahti2017 -kisalippuja myyvä seura, joka saa jokaisesta seuran kautta ostetusta kisalipusta
15 % tuoton seuran nuorisotoimintaan. 

Lipun ostaminen seuramme kautta on helppoa: mene seuramme sivuille www.oriveden.ponnistus.sporttisaitti.com
ja siellä kohtaan info ja osta liput Lahti2017-banneria klikkaamalla. 

Kiitos kuluneesta vuodesta!
Hyvää Uutta Vuotta!

HAMMASLÄÄKÄRI
TARJA VIRTANEN
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Ulkoilun jälkeen maittaa 
kevyt ja lämmin lohikeitto...

oriveden.ponnistus.sporttisaitti.com

Avoinna
ma–pe 7–21, la 8–20, su 11–18

Aihtiantie 10, 35300 Orivesi
Puh. 03-357 2800

Keskustie 38
Puh. (03) 335 2261
 040 515 1841
Palvelemme: Ark 9–18 
 La  9–14

Luisto Hiihtoasut
Tuulenpitävä Stromwall-materiaali

on sisäpinnaltaan harjattu ja
lämmin, mutta hengittävä.

Active Comfort
Aluspaita tai housut 

Koko asuna yhteishinta 

WS Pipo

Tuulisuojattu pipo
useissa väreissä.

VOITELUVAPAA LASTEN PAKETTI

Tiger jr nanogrip
NNN-siteellä

Alpina T8
hiihtokengät
Koot: 27–47

HELPPOA HIIHTOA VOITELEMATTA
– SUOSITUT NANOGRIP-SUKSET!

Facile nanogrip
SNS-siteellä

PITOKARVASUKSET

Aero 9 Skin Kuntoilijan voiteluvapaa perinteisen suksi kaikkiin
lumiolosuhteisiin, vaihdettava skingrip-karva.  Luistoalueet voideltavissa.

Vauhti pikapidot ja luistot Vauhti pikaluisto, nestemäinen
HF-luistovoide leudoille keleille.

Kelialue +5…-8 Rex Thermo Plus
hiihtohanskat

(139,-)119,-

2990

49,- 2490
(29,90)

99,-
59,-

189,-

199,-

990 1990 3490
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