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HYVÄT VEDON
VIESTIN LUKIJAT
Suomi täytti 100 vuotta. Parhaimmat onnittelut meille kaikille –
hyvällä tiellä ollaan. Juhlavuoteen
on kuulunut itsenäisen Suomen
sankarien muistamisia. Urheilu on
ollut aina merkittävä tekijä kasvatuksessa ja kansalaisten kannustamisessa vaikeinakin aikoina. Me
seuratyön vapaaehtoiset teemme
juuri tätä tärkeää työtä edelleen.

luissa sekä kaupungin virallisen
tahon kanssa että sosiaalisessa
mediassa. Tarve hiihtoladuille on,
mutta ratkaisua ei ole vielä löydetty. Ehkä kautta jollain tavoin saadaan aikaistettua ja sen myötä
palveltua paremmin tuhansia
kaupunkilaisia.

Pakilan Vedon toiminta kuluneena
kautena on ollut aktiivista. Harrastajia on saatu lisää, toimintaa on
parannettu monin tavoin. Hiihtoliiton
ja Ampumahiihtoliiton organisoima
Lumilajit Liikuttavat -tapahtuma oli
menestys Paloheinässä. Koululaisille tarjottiin mahdollisuus kokeilla mäkihyppyä, ampumahiihtoa,
suksicrossia ja maastohiihtoa
innostavassa ilmapiirissä. Tällaista
toimintaa tarvitaan jatkossakin ja
sitähän tässä ollaan tekemässä.

Urheilullisesti viime kausi oli edelleen parannusta edelliseen. Seuraluokittelussa palattiin valioluokkaan
sijalle 18. Hyviä sijoituksia saavutettiin nuorten SM -kisoissa ja
Hopeasompa joukkuekin näyttää
kasvamisen ja kehityksen merkkejä,
mikä on aina ollut PaVelle tärkeä
mittari. Vaikka valmennustoimintaa
on saatu kehitettyä Opetus- ja
kulttuuriministeriön apurahojen
turvin, ryhmät täyttyvät ja on jopa
jouduttu rajoittamaan uusien harrastajien mukaan tuloa, ainakin
väliaikaisesti.

Tätä kirjoittaessani seuran nuoret
ovat ensilumenleirillä Levillä.
Kuulopuheiden mukaan olosuhteet
siellä ovat loistavat. Täällä etelässä
kamppaillaan luonnonvoimia vastaan ja lumesta on vain pieniä näköhavaintoja, tosin Espoossa on
saatu jo latu auki. Olosuhteiden
kehittäminen onkin ollut keskuste-

Tulevaisuuden suhteen meillä on
muutamia isoja haasteita. Lumiolosuhteisiin voidaan yrittää
vaikuttaa, vaikka luonnonvoimat
ovat tässä väistämättömiä. Paloheinän alue vaatisi panostuksia
hiihdon eteen. Lumetusjärjestelmien
kehittäminen on yksi, stadion
vaatisi kunnon tilat sekä kilpailujen,
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että muun toiminnan mahdollistamiseksi. Hiihtomaa tai suksicrossirata on tärkeä varsinkin nuorille.
Kuntoilijoille riittää hyvät ladut,
mutta innokkaat nuoret kaipaavat
vähän monipuolisempaa toimintaa
– pujottelurataa, hyppyrimäkeä
tavallisille suksille tai minisuksille
toteutettavaa toimintaympäristöä.
Oli hieno asia, että Paloheinän
mäkeen saatiin treeniportaat.
Korkeen kiipeilyrata toi lisäaktiviteettejä alueelle. Tällä kehityspolulla
pitäisi jatkaa siten että myös hiihdon puitteita saataisiin vietyä
eteenpäin. Pakilan Veto ja sen
aktiiviset toimijat lupaavat olla
mukana kaikessa tässä. Tervetuloa
mukaan iloiseen joukkoomme
vaikuttamaan tältäkin osin alueen
kehittämisessä!
Lopuksi vielä, kiitokset kaikille PaVelaisille ja yhteistyökumppaneille
menneestä kaudesta. Hyvää
tulevaa kautta – ladulla nähdään!

Terveisin
Jari Nieminen
puheenjohtaja

JOHTOKUNTA 2017–18
Jari Nieminen
Puheenjohtaja
Kytöniityntie 40 D,
00670 Helsinki
p. 040 700 9234
jari.nieminen@
kotiportti.fi

Arja Vaahto
Talous, jäsenasiat
Oppipojantie 4 A,
00640 Helsinki
p. 040 720 8020
arja.vaahto@
sahkotuonti.fi

Mikko Matilainen
Valmennusvastaava
p. 040 594 0004
mmatilainen@
gmail.com

Visa Palonen
p. 0500 439 657
visapalonen@
gmail.com

Kotisivut:
www.pakilanveto.fi
Mikko Matilainen
mmatilainen@gmail.com
Jani Rutanen / Webmaster,
jani.rutanen@suomi24.fi
Jäsenasiat: Arja Vaahto
Oppipojantie 4 A, 00640 Helsinki
p. 040 720 8020
arja.vaahto@sahkotuonti.fi

Pekka Palosuo
Varapuheenjohtaja,
Heinämiehentie 16,
00660 Helsinki
p. 050 560 6695
pekka.palosuo@iki.fi

Eija Weck
Nuorisovastaava
050 359 5341
eija.weck@aalto.fi

Seuran osoite:
Pakilan Veto
Jari Nieminen
Kytöniityntie 40 D
00670 Helsinki
Seuran pankit:
Nordea
FI55 2212 1800 0113 95
Helsingin OP
FI56 5722 8610 0008 37
Jäsenmaksut:
Yksilöjäsenmaksu 50 euroa/vuosi
Perhejäsenmaksu 120 euroa/vuosi
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Timo Hämäläinen
Markkinointi
p. 040 552 9555
timopetrihamalainen
@gmail.com

Hiihdon yhteyshenkilö/
kilpailuihin ilmoittautumiset:
Jari Nieminen,
040 700 9234
jari.nieminen@kotiportti.fi
Yleisurheilun yhteyshenkilö:
Jari Nieminen, p. 040 700 9234
jari.nieminen@kotiportti.fi
Soudun yhteyshenkilö:
Esa Eskelinen, p. 050 5494900
esa.eskelinen@animagi.fi

www.sahkotuonti.fi
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H E L S I N K I L Ä I N E N H I I H TO S E U R A PA K I L A N V E TO

PERINTEINEN HIIHTOKOULU
6–12 -VUOTIAILLE

Perinteisen tyylin hiihtokoulu, yhteensä 5 kertaa:
ti 9.1. / to 11.1. / ti 16.1. / ke 17.1. / ti 23.1.
klo 18:00-19:00 Paloheinässä. Hinta 65 €.
Samaan aikaan myös aikuisille 2 x perinteisen ja 2 x vapaan
hiihtotyylin minikurssi. 9.1. ja 11.1. / 16.1. ja 23.1. Ensin perinteinen,
jatkuen vapaalla. Ilmoittautua voi molempiin tai vain toiseen.
Hinta 50€ / 2 kertaa tai 80 € / 4 kertaa. Max 12 aikuista / ryhmä.
TREENIRYHMÄT

ILMOITTAUTUMINEN
JA LISÄTIEDOT:

MINISOMPA (5-7 V.)
SKIDISOMPA (7-9 V.)
JUNNUSOMPA (10-12 V.)
HOPEASOMPA (12-16 V.)
KULTASOMPA (YLI 16 V.)

www.pakilanveto.fi
TERVETULOA!
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helsinki.pakila@huoltoasemat.teboil.fi
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LIONS CLUB
HELSINKI / PAKINKYLÄ
Pakinkylän leijonaklubi toimii Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueella. Klubissamme on runsaat
neljäkymmentä jäsentä. Keräämme varoja, joita käytämme pääasiassa paikallisen nuorisotyön
tukemiseen. Pakilan Veto on ollut melko säännöllisesti tuen kohteena. Vuonna 2017 jaoimme
avustusta väliaikaisen hiihtomajan ylläpitoon. Lisäksi julkaisemassamme Pakilan Pakinoissa 2017
kerrottiin paloheinäjutun yhteydessä Vedon toiminnasta. Varojen keruun ohella järjestämme myös
muunlaista avustus- ja tukitoimintaa alueen perheille ja vanhuksille. Rahat avustuksiin keräämme
pääasiassa joulukuusten myynnillä.

JOULUKUUSIA MYYMME JOULUNA 2017 SEURAAVISSA PAIKOISSA.

VAUHTI NESTEMÄISET VAHAT
KORKEALUOKKAISET RAAKA-AINEET
TAKAAVAT ERINOMAISEN IMEYTYMISEN
POHJAMUOVIIN.
PUHTAAMMIN, LIUKKAAMMIN, NOPEAMMIN
MAAILMANCUPISTA HARRASTAJILLE!

Pakilan S-Marketin edessä Pakilantiellä
K-supermarketin edessä Torpparinmäellä (yhdessä Kaskipartiolaisten kanssa)
HESY:n edessä Itä-Pakilassa Yhdyskunnantiellä
Helterin edessä Paloheinäntorilla
Bussin 67 kääntöpaikalla Torpparinmäessä
Tervetuloa ostamaan hyvä leijonakuusi. Kuusirahat käytetään lyhentämättöminä alueen nuorisotoimintaan. Tiedämme, että Pakilan Vedon perheet ovat säännöllisesti ostaneet joulukuusensa
leijonilta ja olemme siitä iloisia.
Järjestämme taas ystävänpäivän konsertin 14.2.2018 klo 19 Pakilan Kirkolla Palosuontie 1.
Ohjelmassa on Jaakko Ryhänen laulu ja Seppo Hovi piano ja tarinat. Kuulemme musiikkia Mozartista
ja Merikannosta Malmsteniin, negrospirituaaleista amerikkalaisiin, suomalaisiin ja venäläisiin
lauluihin. Tervetuloa konserttiin.
Koko perheen äitienpäivätapahtuma järjestetään taas ensi keväänä Pakilan yläasteella.
Tervetuloa sinnekin.
Otamme klubiimme muutaman uuden jäsenen. Klubin nettisivuilta löytyy tietoa meistä ja
meidän toiminnastamme. Käykääpä katsomassa ja tulkaa mukaan.
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Junnu-HS-ryhmä 10-13v.
Pakilan Vedon Junnu-HS -ryhmä
koostuu 10-13 –vuotiaista tyttöja poikahiihtäjistä. Hiihtäjäjoukko
kokoontuu yhteisiin harjoituksiin
2-4 kertaa viikossa, pääosin maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.
Talvisin harjoittelussa korostuu
suksi- ja perustekniikoiden
kehittäminen sekä hiihtonopeus
eri hiihtotekniikoin. Perinteisen ja
vapaan hiihtotyylin perusteet osataan, mutta tekniikkaa seurataan ja
kehitetään jokaisella harjoituskerralla. Hiihtoa eri maastonmuodoissa,
rytminvaihdoksia, nopeutta ja
myös kestävyyttä harjoitellaan.
Sulanmaan aikana harjoittelussa
kehitetään lajinomaisia taitoja ja
ominaisuuksia niin rullahiihtäen,
loikkien ja sauvoilla juosten, sauvarinneharjoituksia unohtamatta.
Myös lihaskuntoa ja tasapainoa

kehitetään erilaisilla harjoitteilla
ympäri vuoden.
Junnu-HS –ryhmä on moniosaajajoukkoa! Vaikka lajimme hiihto on
talvisin se ykkösjuttu, on hiihtäjämme myös monessa muussakin
lajissa mukana. Pääosin kesällä ja
myöskin talvella oheislajeina hiihdon rinnalla kulkevat suunnistus,
yleisurheilu, jalkapallo, ratsastus,
koripallo, tennis ja telinevoimistelu.
Monipuoliset myös eri lajien lajitaidot ylläpitävät ja kehittävät nuoren
hiihtäjän lihaksistoa ja luustoa
vahvaksi ottaen vastaan erilaisia
urheilun tuomia kuormituksia. Ja
ennen kaikkea useat eri liikuntalajit
hiihdon tukena, antavat nuorille
erittäin hyvät valmiudet liikunnalliseen elämäntapaan, oli se oma laji
tulevaisuudessa mikä tahansa!

Saara Haikola

Terhi Aunila

Tyttäreni
hiihtää

Kisakautta 2017-18 kohden menemme ryhmän kanssa maltilla. Kukin
omalla tasollaan harjoitellen ja
kehittyen antaa parhaan tuloksen.
Kirkkaimpia mitaleja emme lähde
kisoista havittelemaan vaan niitä
hyviä suorituksia, hyviä kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä.
Kannustamme toisiamme, pidämme
hauskaa ja jos mitaleja tulee,
juhlimme niitä huippusaavutuksina!
Edellytyksiä mitaleihin on.

Tyttäreni innostui pari vuotta sitten
maastohiihdosta. Innostusta on
ollut mukava seurata. Vähälumisinakin talvina ovat Paloheinän ladut
tulleet tutuiksi. Välillä olen pohtinut,
että mistä ihmeestä kipinä talviurheiluun syntyi. Aiemmin harrastus
oli hyvin toisenlaisessa lajissa. Ja
nyt mukana kestävyysurheilussa,
jossa harjoittelu on äärimmäisen
monipuolista ja lähes yksinomaan
raikkaassa ulkoilmassa säästä
riippumatta.

Viime kauden 2016-2017 hienona
saavutuksena mainittaneen aluemestaruuskisat Hartolassa jossa
M10 ja M12 viesteissä molemmissa
sarjoissa pojat nappasivat hopeaa!
Myös N12 tyttöjoukkue pärjäsivät
hienosti ollen ensimmäistä kertaa
kaikki viestihiihdossa mukana.

Tyttären innostuksesta se sitten
alkoi, suksien hommaaminen, voiteiden hankinta sekä uuden tiedon
kerääminen luistosta, pidosta sekä
eri hiihtotekniikoista. Haastetta on
ollut uuden oppimisessa, mutta onneksi harrastuksen parissa on tullut
myös vanhempien kesken tutuksi,
jolloin apua ja opastusta on saanut.
Mikä parasta, laji on tuonut uusia
kavereita koko perheelle. Nuorille
tärkeitä ovat olleet yhteiset leirit niin
urheiluopistoilla keväällä ja syksyllä
kuin pohjoisen ensilumilla. Toivoa
vain voisi, että täällä etelässäkin
olisi mahdollisuus nauttia luonnonlumesta vähän pidempään.
Maastohiihto on vaativa laji niin
teknisesti kuin fyysisestikin. Pakilan
Vedossa on ollut hienoa huomata,
että jokainen saa seurassa hiihtää
omalla tasollaan niin taitojen kuin
innostuksensa puitteissa. Kilpailemaan ja kehittymään kannustetaan
juuri oikealla asenteella. Kyllä hiihto
on vain hieno harrastus!

Parisprintit Keravalla tammikuussa 2017

Junnujen fiiliksiä aluemestaruuskisojen 2017 jälkeen

Ryhmää valmentaa Saara Haikola ja apuvalmentajana harjoituksissa mukana Timo Hämäläinen.
Lisätietoja Junnu-HS –ryhmän toiminnasta saara.haikola@gmail.com
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Veera Aunila
Levin leirillä
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Pakilan Veto yhteistyöhön
Forever Fysion Emma Tiittasen
kanssa

Mini- ja skidisompa
Pakilan Vedon nuorimmat treeniryhmät, Mini- ja Skidisompa,
koostuvat päiväkoti-, esikouluja ala-asteikäisistä urheilijoista.
Ryhmät harjoittelevat kolmesti
viikossa: maanantaisin temppuillaan Paloheinän ala-asteella,
tiistaisin ja lauantaisin hiotaan
lajitaitoja ja kehitetään kestävyyttä
Paloheinässä ja sen lähialueilla.
Mini- ja Skidisompa harjoittelevat
ympäri vuoden. Lumettomalla
kaudella nuoret hiihtäjät pääsevät
rullahiihtämään, joka toimii
erinomaisena lajiharjoitteluna.
Syksyisin käydään myös Kivikon
hiihtohallissa hiihtämässä. Muita
lumettoman ajan harjoituksia ovat
muun muassa pyöräily, maastojuoksu, sauvajuoksu, erilaiset pelit
ja leikit, suunnistus ja uinti. Pirkkolan
yleisurheilukentällä olemme käyneet harjoittelemassa yleisurheilua:
turbokeihäänheittoa, korkeushyppyä, pikajuoksua, aitajuoksua ja
pituushyppyä. Kivikon temppuiluradalla käymme vahvistamassa
motorisia taitoja. Keväisin kohotetaan koko seuran yhteishenkeä
seikkailemalla Paloheinässä
sijaitsevassa kiipeilypuisto
Korkeessa.

Harjoittelumme ei siis rajoitu vain
hiihtoon, vaan harjoittelemme
monipuolisesti muitakin lajeja.
Harjoituksissa kehitämme erityisesti
motorisia taitoja sekä hermostoa.
Nämä taidot kehittyvät parhaiten
alle kymmenvuotiaina lapsina, ja
ne toimivat perustana lapsen
kehitykselle harrastuksessa. Lasten
ja nuorten harjoituksissa on myös
tärkeää, että harjoitukset ovat
lasten mielestä kivoja ja että
harjoituksista lähdetään iloisella
mielellä. Harrastuksessa pääajatuksemme ei ole kilpailuissa menestyminen taikka ammattilaishiihtäjäksi
valmentaminen. Kaikista tärkeintä
on, että lapsi ymmärtää liikkumisen
ilon ja jatkaa urheilua läpi elämän.
Toiminnassamme panostamme
myös ryhmän yhteishenkeen.
Vaikka kyse on yksilöurheilusta,
on kavereilla suuri vaikutus lajin
innostavuuteen – treeneihin on
mukavampi tulla, kun pääsee
viettämään aikaa hyvien ystävien
kanssa. Kuluneen vuoden aikana
Mini- ja Skidisomman toiminnassa
on pyritty panostamaan hyvän
yhteishengen kohottamiseen:
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harjoituksissa on leikitty tutustumisleikkejä ja tehty pariharjoituksia
uusien tuttavuuksien kanssa.
Pakilan Veto järjesti kesällä 2017
ensimmäistä kertaa kaksi
urheilullista kesäleiriä, joiden
osanottajista suurin osa oli
Skidisomman urheilijoita. Hiihtoharjoituksista alkanut ystävyys
oli innostanut lapsia hakemaan
samalle kesäleirille ja viettämään
aikaa yhdessä.

Aloitimme yhteistyön Pakilan Vedon
kanssa syksyllä 2017 liikevalmennustestauksen merkeissä. Testin
tarkoituksena on arvioida urheilijan
kykyä käyttää kehoaan erilaisissa
tilanteissa. Tärkeänä havainnointikohteena ovat myös linjaukset,
puolierot sekä kehonhallinta ovat
asioita. Yhteistyömme lähti käyntiin
puhtaasti siltä pohjalta, että PaVe
halusi ennaltaehkäistä urheilijoiden
mahdollisia rasitusvammoja sekä
löytää apua jo olemassa oleviin
ongelmiin. Puutteelliset ja yksipuoliset liikemallit sekä kuormitus
aiheuttavat usein rasitusvammoja
sekä altistavat urheiluvammoille.
Kun asioihin puututaan ajoissa,
niistä ei ehdi tulla ongelmaa. PaVe
halusi myös löytää seuralle oman
luotettavan fysioterapeutin, jota
voisi lähestyä helposti.

Erilaisia urheilijoiden testauspalveluita on pilvin pimein, mutta
Forever Fysion liikevalmennustaustauksessa tarkoituksena on
löytää ns. heikot lenkit, jonka jälkeen
jokainen testattava saa harjoituksia
joilla vaikuttaa ko. ongelmiin. Myös
valmentajat saavat yhteenvedon
testaustuloksista. Pelkkä testaaminen tai kivun ja oireen hoito ei takaa
ongelman poistumista vaan on sen
siirtämistä eteenpäin. Hopeasomppareista testattavana kävi
suurin osa ja osa heistä jäi lyhyelle
fysioterapiajaksolle. Säännölliset
fysioterapeutin tapaamiset auttavat urheilijaa tekemään ongelmaa
korjaavat harjoitteet oikein ja myös
motivaatio harjoitteisiin säilyy. Tapaamisten myötä kotiharjoitteiden
tehokkuus ja mielekkyys säilyvät
ja sitoutuminen pidempikestoisempaan harjoitteluun on helpompaa.

Viime vuosina koulujen alkaessa
ryhmiimme on ollut paljon hakijoita,
eikä aina ole ollut mahdollisuutta
ottaa kaikkia mukaan toimintaamme. Syksyn edetessä lapsimäärät
hieman tasoittuvat, joten myöhemminkin voi hyvin hakea mukaan
toimintaan ja kysyä, olisiko
ryhmissä tilaa.
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Skidisomman valmentajat
Sanni Heikkinen ja
Leevi Väisänen
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Yhteistyömme jatkuu keväällä 2018.
Jatkossa otan vastaan Forever
Hiekkaharjun tiloissa osoitteessa
Tennistie 3, 01370 Vantaa. Minulle
voi tulla myös lähetteellä tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella, jos
tarvetta on pidemmälle fysioterapiajaksolle esim. operaation jälkeen.
Ota rohkeasti yhteyttä suoraan
minuun numeroon 0440343332
tai sähköpostilla emma.tiittanen@
foreverfysio.fi. Tapaamisiin ensi
vuonna!
Liikunnallisin terveisin
fysioterapeutti
Emma Tiittanen

Simo-Viljami Ojanen,
Electrofit

HUOMAAVAIS

UUTTA

LADULLE : )

Alkutalvesta ensilumen laduilla saattaa olla ruuhkaa ja tästä syystä kanssahiihtäjät olisi hyvä huomioida. Kaikilla on oikeus nauttia hiihtämisestä oli sitten
kilpa- tai sunnuntaihiihtäjä, lapsi tai aikuinen. Toivoisin ettei ladulla pipo kenelläkään liikaa kiristä, ja että jokaiselta löytyisi pelisilmää tilanteisiin.
1. Nopeampi väistää
On sanomattakin selvää, että nopeampi hiihtäjä väistää. Jos mielii ladulla ohittaa tulee takaa tulevan
väistää edellä menevää. Nopeamman hiihtäjän taitotaso pitäisi olla sellainen, että väistäminen onnistuu.
Kilpailut ovat erikseen ja ladut kuuluvat kaikille.
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2. Perinteisen uralla hiihdetään perinteistä tyyliä
Perinteisen uran päällä ei hiihdetä luistellen tai kävellä haarakäynnillä. On kohteliasta huomioida muita
kanssahiihtäjiä, jotka hiihtävät perinteisen uralla. On harmillista, jos latua poljetaan rikki vapaan hiihtäjien
toimesta. Jos ladulla ei mahdu hiihtämään luistelutyyliä ilman, että sukset viistävät poikittain perinteisen
uraa on syytä vaihtaa latua tai siirtyä perinteiselle tyylille.
3. Antakaa lapsille tilaa
Omasta mielestäni lapset saavat vapaasti temmeltää laduilla ja heille pitää antaa tilaa. Toki heitäkin voi
ohjeistaa muita huomioivaan käytökseen, mutta aivan pienimmiltä sitä ei voi edellytää. Vanhempien toki
olisi hyvä huomioida, ettei lasten harjoituspaikka ole vaaraksi muille, kuten alamäen alla.
4. Latuakin saa antaa
Jos on pelisilmää niin ladulla pärjää mainiosti kaikissa tilanteissa. Jos esimerkiksi koet itsesi epävarmaksi
alamäessä ja takaasi on juuri tulossa vauhdikkaampi hiihtäjä, on erittäin suotavaa antaa nopeamman
laskijan mennä edeltä. Näin saat myös itse laskea rauhassa.
5. Ladulla ei kävellä
Latu on tehty hiihtämistä varten. Ladulla käveleminen usein pilaa ladun kuoppaiseksi ja hiihtäjien on
siinä hankala hiihtää. Toivoisin, että laduilla pääasiassa hiihdettäisiin.
6. Koirat koiraladuille
Useilla paikkakunnilla on erikseen ladut koirien kanssa hiihtämiseen, tai omat aikataulut, jolloin koirien
kanssa pääsee hiihtämään. Koirat saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, kun ne poukkoilevat laduilla
arvaamattomasti. Riskien välttämiseksi suosittelisin, että koiria ulkoilutetaan siihen varatuilla alueilla.
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ESH kilpailukalenterirunko
talvelle 2017-2018
ESH
kilpailukalenterirunko
talvelle 2017-2018
VKO
50
1

Päivä
la 6.1.
su 7.1.

2

3

4

5

6

7
(HL)
8
HL
9

10

la 13.1.
su 14.1.

12
13
Pääs.
14

Piirin ym. kilpailut

SM nuoret Iisalmi
5/10 km, sprintit,
skia 20 v, yht.l. 17-18 v

pk. Maakuntaviesti Vihti ViVi 10-yl P+V

SM yl Vantaa
parisprintit, 10/15 km
skia 7,5/10

pk. Paloheinä-hiihdot PaVe 6-16 P

pk. Keinukallio KeU 10-65 V

la 20.1.

* kans. Vihti ViVi 10-65 P

su 21.1.

kans. nuorten pariviesti KeU 10-18 P

la 27.1.

kans. Marjon hiihdot sprintti EHS 8-65 V

su 28.1.

* kans. Marjon hiihdot EHS 8-65 P

la 3.2.
su 4.2.
la

SM veteraanit Alavieska

* FIS Vantaan hiihdot VHS P / Hyvinkää-

su 11.2.
la 17.2.
su 18.2.

hiihto P

aluemest. hk KeU 10-65 P

pm suositus

alueviestit KeU 10-yl

su 25.2.
3.3.

su 4.3
la

10.3

V (P+V)

* kans. Rajamäki-h. RaKe 8-65 P

la 24.2.

la

* kans. Mäntsälä MU 10-65 V
kans. Nurmijärvi NHS 12-65 P

* kans. Keimola KeiKa V

10.2.

su 11.3.
11

Arvokilpailut

su 17.12.

Hopeasompa Kuhmo
sprintit, henk.k., viestit

(Finlandia)
kans. Söderkulla S-V 8-70 V
(Finlandia)
Vantaa-hiihto V

SM nuoret Tampere
viestit, yht.l./KLL
pitkät matkat

ke 14.3

pk. Sotungin puistoh. VHS 8-60 V

la 17.3.

kans. Cross EHS 8-20 V

su 18.3.

* kans. Haltiavuori PaVe 8-65 V

la 24.3.
su 25.3.
la 31.3.
su 1.4.
la 7.4.
su 8.4.

SM yl. Taivalkoski
sprintit
viestit, 30/50 km

pk. Romuhiihdot PaVe 6-65 V

Etelän hiihtolomat ovat viikolla 8
* Exel-cupin osakilpailu

Tilanne lehden mennessä painoon. Tarkista ajantasainen tilanne: hiihtokalenteri.fi
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SEURAN JÄRJESTÄMÄT KILPAILUT 2018
Pakilan Veto järjestää talvella 2018 seuraavat
jäsentenväliset hiihtokilpailut Paloheinässä:
La
Ke
Ti
Ke

13.1.
7.2.
27.2.
21.3.

klo 10 (11)
klo 18
klo 18
klo 18

1. sarjahiihdot, samalla pk. Paloheinähiihdot P
2. sarjahiihdot, V
3. sarjahiihdot, sprintti P
4. sarjahiihdot, yhteislähdöt V

Pakilan Veto järjestää kaudella 2017–2018 seuraavat
kansalliset ja piirikunnalliset hiihtokilpailut Paloheinässä:
La 13.1.
Su 18.3.
La 7.4.

klo 11
klo 11
klo 10

pk. nuorten Paloheinähiihdot P
kans. Haltiavuoren hiihdot V
pk. Romuhiihdot V

Pakilan Veto järjestää kesällä 2018 seuraavat jäsentenväliset
maastojuoksu- ja yleisurheilukilpailut:
To
To
To
To
To
To
To
To

3.5.
17.5.
31.5.
16.8.
23.8.
30.8.
13.9.
27.9.

klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18
klo 18

FINLAND

1. sarjamaastot, Paloheinä
2. sarjamaastot, Paloheinä
3. sarjamaastot, Paloheinä
Pitkät ratajuoksut, Pirkkola/Eläintarha
Yleisurheilun kolmiottelut, Pirkkola/Eläintarha
4. sarjamaastot, Paloheinä
5. sarjamaastot, Paloheinä
6. sarjamaastot, Paloheinä

ILMOITTAUTUMINEN HIIHTOKILPAILUIHIN

PRO Lab & Shop parhailla merkeillä.
Ammattimainen suksihuolto ympäri vuoden.

1. Ilmoittaudu seuran kautta
Kilpailujen järjestäjä saa hyväksyä vain seuran tekemän virallisen ilmoittautumisen. Kilpailija ei saa itse
ilmoittautua kilpailuihin. Tämä ei kuitenkaan koske massahiihtokilpailuja (Pääkaupunki-hiihto,
Finlandia-hiihto yms.)

Helsinki ja Jämi PRO Lab & Shop erikoisliikkeissä ainoana Suomessa ja Pohjoismaissa
täysin uutta hiontateknologiaa uusilla WORLD CUP EVO koneilla ja T.L.C. ohjelmistoilla,
jotka parantavat entisestään suksen käyttöaluetta vaihtelevissa lumiolosuhteissa.
Tule tutustumaan ja näkemään omin silmin miten uuden sukupolven hiontakuviot toimivat
hankalissakin olosuhteissa.

2. Ilmoittaudu ajoissa
Seuran yhdyshenkilö Jari Nieminen toimittaa ilmoittautumiset järjestäjille. Jokaisen on kerrottava halukkuudestaan osallistua tiettyyn kilpailuun hyvissä ajoin ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ammattilaisemme Kimmo Vilen ja Giacomo Zaupa palvelevat kaikkiin suksihuoltoon
liittyvissä asioissa.

3. Ilmoita itsesi kirjallisesti
Käytä sähköpostia jari.nieminen@kotiportti.fi tai kiireen tullessa tekstiviestiä numeroon 040 7009234.
Kerro ilmoituksessasi haluamasi kilpailu, nimesi ja sarjasi. Osallistuminen muihin kuin seuran sarjahiihtoihin
edellyttää yleensä voimassaolevaa kilpailulisenssiä tai skipassia.

Suksihionta.fi
Huovitie 4
FI-00400 HELSINKI

Suksihionta.fi
Sormelantie 77
FI-38800 JÄMI

Kimmo Vilen +358 40 7373 008

4. Osallistumismaksut
Seura maksaa jäsentensä osallistumismaksut kilpailuihin, ei kuitenkaan massahiihtoihin.

Kimmo Vilen
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Cross Country Pure Passion

Lumilajit liikuttavat
– Tee siis kova Veto,
päästä irti suksipeto!

Lasten
lumipäivät
17.–18.1.2018
Paloheinässä!

Viime talvena Pakilan Veto järjesti
ensimmäistä kertaa Paloheinässä
Lasten lumipäivät. Kahden päivän
aikana järjestetyssä suksitapahtumassa vieraili lähes 400
koululaista opettajineen. Pakilan
Vedon vapaaehtoiset talkoolaiset
sekä Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukiolaiset ohjasivat yhdessä
alakoululaisia niin suksipelien,
suksicrossin, ampumahiihtohengessä tehdyn tarkkuusheittoradan kuin mäkihypynkin
saloihin. Kisamakkaroita syötiin, ja
ohjelmassa oli myös vakavampaa
ympäristönsuojelullista osuutta
yhteistyökumppani Protect Our
Winters -järjestön toimesta.

Lasten lumipäivät

- koko perheen iltatapahtuma
ke 17.1. klo 17-20 Paloheinässä!
Suksipelejä, mäkihyppykokeilua, taitorata,
ampumahiihtokokeilua ekoaseilla.
Avoimet ovet koko illan, tervetuloa!

Lumipäivien iltatapahtumaan
oli puolestaan kutsuttu kaikki
alueen perheet, ja tuiskuttavasta
säästä huolimatta vilskettä riitti,
sillä paikalla oli illalla arviolta 200
punaposkista suksijaa. Iltatapahtumassa omat valmennusryhmäläisemme olivat mukana
kannustamassa lapsia kokeilemaan suksilla uusia temppuja.
Tuusulan Voimaveikot olivat
esittelemässä ampumahiihtoharrastusta, ja kaikki halukkaat pääsivät kokeilemaan lajia ekoaseilla
fiilistellen. Pienimpiä osallistujia
vauhditti siivekäs hiihtoharrastaja,
Tuisku-maskottimme.

Tänä vuonna Lasten lumipäivien
päivätapahtumat täyttyivät heti
ilmoittautumisen auettua, mutta
perheille tarkoitettuun iltatapahtumaan ei ilmoittautumisia tarvita
vaan osallistumaan pääsevät
kaikki. Paikalle voi tulla avoimien
ovien periaatteella. lltarieha
järjestetään Paloheinässä keskiviikkona 17.1. Ota sukset kainaloon
ja tule perheesi ja kavereiden
kanssa kokeilemaan uusia tapoja
liikkua lumella! Tekemistä on
kaiken ikäisille. Pujottele suksitaitoradalla, hyppää kuin mäkikotka
ja ammu kuin Varis. Tapahtuma on
ilmainen, ja suksien puuttuessa
lainaamme niitäkin tarvitsijoille.
Hyvässä Vedossa Lumille!
Eija Weck

facebook.com/lumilajitliikuttavat
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Nuoren urheilijan ravitsemuksen perusteet

Kehity, vahvistu ja jaksa
- Syö hyvin!

Hyvä ravinto on hyvänolon
perusta. Ravinto vaikuttaa siihen
miten ihminen jaksaa päivän työt
esimerkiksi työpaikalla tai koulussa, treenata illalla sekä viettää
mukavaa vapaa-aikaa kavereiden
tai perheen kanssa. Hyvä ja
riittävä ravinto on myös hyvän
unen ja levon perusta.
Ravitsemus on merkittävä osa
urheilijan ja liikkuvan lapsen tai
nuoren elämäntapaa. On tärkeää,
että ruokailurytmi, lepo ja treenaaminen ovat hyvässä balanssissa: silloin on hyvät mahdollisuudet saavuttaa asetetut
tavoitteet.
Syöminen on muutakin kuin
toimenpide, jolla poistetaan
nälkää. Riittävä ruoan ja ruokailujen määrä takaavat, että
jaksaminen ja keskittymiskyky
ovat parhaalla mahdollisella
tasolla juuri silloin kuin pitääkin.
Esimerkiksi taitolajeissa on
tärkeää, että aivojen energiataso
on hyvä treenatessa, ettei

urheilija altistu turhille loukkaantumisille ja pitkiäkin toipumisjaksoja vaativille vammoille.
Urheilevan nuoren energiankulutus on erittäin suurta noin
2200-3000 kcal/ vuorokaudessa.
Riittävä ravinto takaa normaalin
kasvun ja kehityksen lisäksi
urheilullisen edistymisen ajatellen
lihasvoimaa, kestävyyttä ja
taitotason karttumista. Mitä
enemmän urheilua ja liikuntaa
nuoren päivä- tai viikkorytmiin
kuuluu, sitä useammin ruokailuja tulisi olla päivän aikana.
Nyrkkisääntönä toimii se, että
aterioita on 5-7 kertaa päivässä
noin 2-3 tunnin välein. Tämä
tarkoittaa esimerkiksi tällaista
rytmitystä: aamiainen, välipala
(esim. hedelmä), lounas, välipala
(treeniin valmistava), päivällinen,
iltapala. Jokainen löytää itselleen
sopivan rytmin kokeilemalla.
Päivittäinen tasainen ruokailurytmi ja laadukas ruoka takaa
hyvän energiatason, kehittymisen, jaksamisen sekä tehokkaan
ja nopean palautumisen. On
tärkeää huolehtia siitä, että nuori
syö monipuolisesti erilaisia ruokia
kuten kalaa, lihaa, kasviksia,
hedelmiä, marjoja, leipää ja muita
viljatuotteita, maitotuotteita ja niin
edelleen. Voidaan sanoa, että
mitä värikkäämpää ruokaa syö,
sitä suuremmalla varmuudella
ruoasta saa kaikki tarvittavat
ravintoaineet. On myös muistettava nesteytys eli riittävä veden
juonti. Vettä ei voi korvata
mehulla tai energiajuomilla!
Perheessä vanhempien vastuulla
on se, mitä jääkaapista löytyy.
Kun hyvä urheilijan ateriakokonaisuus pitää sisällään noin kolmanneksen hyvää proteiinia, kolmanneksen hyvää hiilihydraattia ja
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kolmanneksen kasviksia, tämän
koostumuksen on hyvä näkyä
myös ostoskärryssä ja sitä kautta
jääkaapissa. Vanhemmat toimivat
perheessä esimerkkeinä myös
ruokailussa. Se on hyvä muistaa
kun säntää päivän askareisiin
pelkän kahvikupillisen voimalla ja
samalla vaatii nuorisoa syömään
runsaan ja ravitsevan aamiaisen!
Vanhempien on hyvä ohjata
omilla valinnoillaan ja elämäntavoillaan liikkuvaa ja urheilevaa
nuorta hyviin ja toimiviin valintoihin urheilussa ja elämässä
yleensä. Tue ja kannusta, älä
pakota tai kiristä. Ruokailussa
pakkokeinot saattavat johtaa
syömishäiriöihin. Jos havaitset
nuorellasi oireita syömishäiriöstä,
ota heti yhteyttä ammattilaisiin.
Mitä nopeammin nuori saa apua
ja tukea, sitä suuremmat mahdollisuudet on toipua ja parantua
nopeasti.
Ruoanvalmistus ja ruokailut ovat
loistava tapa viettää aikaa nuorten kanssa. Paitsi, että samalla
voi vaihtaa kuulumiset, nuori oppii
myös ruoanvalmistusta, sitä
mistä ravitseva ruoka syntyy ja
miten se ei vain yhtäkkiä
yllättäen ilmesty pöytään äidin
tai isän tullessa kotiin töistä.
Hyvä ruoka on yhtä kuin
laadukkaat tunnistettavat
raaka-aineet, sesongin tuotteisiin
panostaminen, laadukkaat rasvat
ja proteiinit, kuitupitoiset viljat ja
hiilihydraatit sekä kotimaiset
kasvikset, marjat ja hedelmät.
Ravitsemus ei ole tähtitiedettä,
riittää kun syö monipuolisesti,
riittävästi ja riittävän usein.

Teresa Välimäki
kokki, ruoka- ja elintarvikealan
asiantuntija ja ravintovalmentaja

Maastohiihdon
erikoisliike

Kauppalantie 15
00320 Helsinki
Puh. 010 281 2781
Sähköposti
myynti@kallesport.fi
Asiantuntevat
myyjämme
palvelevat sinua
ark. 10–18
la
9–14
Tervetuloa tutustumaan!

LEVIN LEIRI
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2.–10.12.
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TALVEN 2016–2017
PARHAITA KILPAILUSIJOITUKSIA
Hopeasompa-loppukilpailujen palkintosijat
M14 5 km V		
14. Markus Matilainen
Nuorten SM:t
M20 30 km V

19. Aarni Laakkonen

KLL:n mestaruuskilpailut
M20 15 km P
17. Aarni Laakkonen
Veteraanien SM-hiihdot
N120 3 x 3 km
4. viestijoukkue
			
Saara Haikola–Susanna Länsiluoto–Päivi Taponen

Aluemestaruusmitalit:
kultaa:
M20 10 km V
M20 viestijoukkue
M20 30 km P

Aarni Laakkonen
Aarni Laakkonen–Lauri Vaahto–Wille Fagerholm
Aarni Laakkonen

hopeaa:
M20 10 km V
M10 viestijoukkue
M12 viestijoukkue

Lauri Vaahto
Aatos Hämäläinen–Väinö Länsiluoto–Väinö Haara
Eevert Haikola–Teemu Weck–Juho Länsiluoto

pronssia:
M20 30 km P
M35 30 km P

Wille Fagerholm
Toni Hyyryläinen

Seuran parhaaksi urheilijaksi valittiin
Aarni Laakkonen. Vuoden junioriurheilija
oli Markus Matilainen ja paras veteraaniurheilija Toni Hyyryläinen. Vuoden nuoreksi
hiihtäjäksi nimettiin Aatos Hämäläinen.
Vuoden juniorivalmentajapystin sai
Ilona Kankaanpää ja vuoden seurahenkilönä palkittiin Jari Nieminen.

Mitalit, Pokaalit
Lajipalkinnot, Kaiverrukset

Palkinnot voittajille.
www.palkintotukku.fi
PALKINTOTUKKU-KÄÄTY OY
Teollisuuskatu 21 (Vallila), 00510 Helsinki
puh. (09) 728 7330, myynti@palkintotukku.fi
Avoinna ma–pe klo 9–17
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KILPARADAT – PALOHEINÄ

PROFIILIT

PaVe 2009

18.12.2008

15:46

Sivu 33

Kilparadat
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Kilparadat
Uusi 5,3 km:n kilparata
+
UUSI 5,3 km kilparata
Korkeusero (HD) 36 m
Suurin nousu (MM) 30 m
Nousujen yhteismäärä (MT) 132 m
Ylikulkusilta = -------

7,5 km:n kilparata
7,5 km kilparata
Korkeusero (HD) 36 m
Suurin nousu (MM) 30 m
Nousujen yhteismäärä (MT) 181 m
Ylikulkusilta = -------

3 km:n kilparata
3 km kilparata

3 km
1,8 km

3

1,8 km
5 km / 7,5 km

3 km
5 km
7,5 km

7,5 km
+

Korkeusero (HD) 29 m
Suurin nousu (MM) 19 m
Nousujen yhteismäärä (MT) 63 m

Vanha
km:n
kilparata
Vanha 55km
kilparata

5,3 km

5

Korkeusero (HD) 29 m
Suurin nousu (MM) 19 m
Nousujen yhteismäärä (MT) 112 m

Lähtö
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HIIHTOTEKNIIKAT TUTUKSI
TORPPARINMÄKI

PARAS KATTAUS PAINOTUOTTEITA
MKV Varainhankinta Oy

PAINOTUOTTEET
LIIKELAHJAT
MYYNNINEDISTÄMISTUOTTEET

Laippatie 13,
00880 Helsinki
www.tnprint.fi

Kysy tarjousta:
tnprint@tnprint.fi
tai
leila@tnprint.fi

TYHY-PÄIVÄ SUKSILLA!
Tuo työporukkasi nauttimaan talviharrastuksesta!
Tekniikan opetusta Paloheinässä, joko vapaalla tai perinteisellä.
Tiistaisin tai torstaisin helmikuussa klo 13–16 tai sopimuksen
mukaan joku toinen päivä. 10–15 hengen ryhmä.
Hinta 70€/hlö. (sis. välipala kahvi/kaakao+suolainen)
Suomen Ladun Hiihtopalveluista voi vuokrata välineet.
Varaus kannattaa tehdä ennakkoon www.suomenlatu.fi/paloheina
ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT:

saara.haikola@gmail.com

HELSINKILÄINEN HIIHTOSEURA PAKILAN VETO

HELSINKILÄINEN
HIIHTOSEURA
PA K I L A N V E TO
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