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PERÄVAUNUPÄIVÄT
Tänään perjantaina ja huomenna lauantaina!

 

AKU 450k 790

790

1390
tai 100 cm JAXAL-kuomulla

Tänään ja huomenna
perävaunun ostajalle aisalukko 

N PÄÄLLE! (ovh. 25,00 )

Runsaasti
tarjousvaunuja

varastosta!

Varaosat ja tarvikkeet
kaikkiin merkkeihin!
esim. valaisimet, varalasit,
jarruvaijerit, jarrukengät,
renkaat ym.

Tarviketarjouksia mm.
Kölirulla 2
Nokkapyörä+kiinnike 20
Pressun tukikaari 25
Umpikumipyörä 6
Rengas 155R13 59

AKU 450k
venetraileri
max 4,5m veneelle 790

p. 013-6100555
Raatekankaantie 8,

www.karripojat.fiAvoinna: pe 8-17, la 9-15
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Perävaunut ja venetrailerit 
heti varastosta!

Raatekankaantie 8
Joensuu

013 610 0555

TALLETA NUMERO KÄNNYKKÄÄSI!

HINAUSPALVELUT 24 h

0400 278 000

Respo 301L15
PERÄVAUNU

Lavan koko: 1,5 x 3,0 m
Laita: 33 cm

Kippi, lehtijouset,
vahvistettu takalaita

Tai 100 cm
JAXAL kuomulla
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-perävaunut 
 ja venetrailerit 

Varaosat ja 
tarvikkeet 
kaikkiin 
merkkeihin

Kuomut, renkaat 
valot ym.

Siun Soten alueella ovat 
tätä kirjoitettaessa vielä 
voimassa kokoontumisrajoi-
tukset, jotka hankaloittavat 
ottelujärjestelyjä erityisesti 
yleisön mukaan pääsemisen 
osalta. Junioreiden sarjoja 
kuitenkin pelataan jo vain 
välttämättömimpien taus-
tajoukkojen läsnäollessa, 

mutta toki koko seura odot-
taa, että saisimme 
kutsua teidät kaik-
ki tapahtumiimme 
nauttimaan Viini-
järven Pallokentän 
kuuluisasta tunnel-
masta terveystur-
vallisesti.

Tämän lehden takasivulla 

on kuitenkin kesän otte-

luohjelma, vaikka kaiken yllä 

vielä leijuukin pieni epävar-
muuden varjo. Ajankohtai-
simmat tiedot otteluista ja 
niiden järjestämisestä päi-
vittyvät seuran nettisivuille, 
viu.fi ja ilmoittelemme myös 
aktiivisesti facebookissa. 
Ota Viinijärven Urheilijat 
seurantaan.

Pääseekö pesiskesä kunnolla 
vauhtiin kesäkuussa?

Teemme kaikkemme, 
että yleisö voisi osallis-
tua terveysturvallisesti 
tapahtumiimme. 

"

Tässä 
lehdessä

40. 
ViU-Pesis2.

6.

7. 
15.

18.

20.

Seuran 
tavoitteet 
korkealla

Joukkue- 
esittelyt

Tapahtuma 
= talkoot

Kesän 
otteluohjelma
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Vain muutos on pysyvää

VIU-PESISTÄ ON TEHTY VAIHTUVALLA toimi-
tuskunnalla jo neljänkymmenen vuoden ajan, 
vuodesta 1981 saakka. Jos aika olisi ollut toinen, 
lehtemme olisi saanut arvoisensa juhlanumeron.

VIU-PESIS ON OLLUT AINA TÄRKEÄ OSA pesä-
pallokauden avausta ja seuran varainhankintaa. 
Lehteämme on innokkaasti odotettu ja luettu 
useammassa sukupolvessa. 
Mutta ajat muuttuvat. Painetun lehden tekijöitä on 
yhä harvemmassa, ja niitä vapaaehtoisesti tekeviä 
vielä harvemmassa.

HYVÄN LEHDEN TEKEMISEEN TARVITAAN eri-
koisosaamista: juttujen pitää olla kiinnostavia, ku-
vien laadukkaita, taiton selkeää ja kokonaisuuden 
päätoimittajan hallussa.  Lisäksi mainosmyynnin 
on toimittava, että lehden julkaisu on mahdollista.

TÄSSÄ YHTEYDESSÄ ONKIN HYVÄ LAUSUA 
erityiset kiitokset kaikille ViU-pesistä pitkään 
tehneille päätoimittaja emeritus Timo Palanderille 
ja taittaja Riitta Parkkiselle. Heidän kädenjälkensä 
on näkynyt vahvasti lehdessä vuosien ajan ja ollut 
takuuna laadusta.

VIU-PESIKSEN KOHTALON MIETTIMINEN on 
yksi palanen seuran ja sen toiminnan kehittämistä. 
Joskus on tehtävä kipeitä päätöksiä ja luovuttava 
jostain perinteikkäästä ja rakkaastakin. Toisaalta 
toimivia juttuja kannattaa jatkaa, vaikka niiden 
kanssa uitaisiinkin vastavirtaan.

Tämä on 40. ViU-Pesis -lehti

Kuva © Margit Nöjd

JUURI, KUN LUULIT, ETTÄ rutiinit ovat hallus-
sa ja voit hetken hengähtää hienosti rullaavassa 
arjessa…
Varmaan tuttu tunne jokaiselle ihan omassakin 
elämässä.

JATKUVA MUUTOS TUO seuratyöhön joskus tur-
hauttavaa ja turhaltakin tuntuvaa haastetta. Vii-
meisimpiä ponnistuksia, joilla kaikilla on toki ollut 
hyvä tarkoituksensa, ovat olleet tietosuojalain uu-
distus, liiton siirtyminen käyttämään Suomisport-
alustaa, tapahtumajärjestelyt ko-
rona-aikana ja siihen päälle vielä 
seuran omat kehityshankkeet. Vä-
lillä vauhti on ollut hengästyttävää 
ja melkein uuvuttavaa.

SEURALLE ESITETÄÄN JATKU-
VASTI vaatimuksia laadukkaam-
masta toiminnasta. Ja niin sen pi-
tää olla. Meidän on pystyttävä vastaamaan paitsi 
nykyisten jäsentemme, myös mahdollisten uusi-
en vinkkulaisten toiveisiin ja tarpeisiin, ja tarjo-
ta mahdollisimman toimivat olosuhteet upean la-
jimme harrastamiseen. Laadun parantaminen on 
seuran kasvamisen ja menestymisen ehto. 

VIINIJÄRVEN URHEILIJAT ON OTTANUT viime 
vuosina mahtavia harppauksia eteenpäin saavut-
taakseen asettamansa tavoitteet. Olemme vahvis-
taneet juniorityötä palkkaamalla seuraan juniori-
päällikön, joka on luonut vahvaa pohjaa tulevalle 
menestykselle. Juniorimäärät ovat kasvaneet ja 
toimintaan on tullut lisää suunnitelmallisuutta.
Seuraavia kehitysaskeleita ovat seurajohdon osaa-
misen vahvistaminen ja tulevien muiden kehitys-
haasteiden kartoittaminen sekä niihin vastaami-
nen.

MUTTA PIDETÄÄN MIELESSÄ mittakaava. Seural-
le valtava digiloikka, MyClubin käyttöönotto ja kir-
janpidon ulkoistaminen, voivat tuntua esim. työ-
elämän uudistusten rinnalla pikku askelilta, mutta 
seurassa kaiken tämän ja paljon muutakin ovat va-
paaehtoiset saaneet vietyä läpi omalla vapaa-ajal-
laan. Toivoisin, että tämän kaikki muistaisivat, kun 
muutoksia tai ryppyjä harrastusarkeen tulee. Jos-
kus siinä vain käy niin, että joku pallo putoaa. Mut-
ta niin kuin pelissäkin, ei sitä jäädä murehtimaan. 
Otetaan tilanne haltuun ja tehdään seuraava suo-

ritus taas täysillä.

JA JUURI, KUN LUULIT, ETTÄ 
voit hetken hengähtää… Muuta-
man vuoden päästä edustusjouk-
kueemme on valmiina sarjanou-
suun. Sitä ennen on vielä paljon 
tehtävää valmennusosaamisen 
vahvistamisesta uusien kumppa-

nuuksien tavoitteluun. Haasteita kasvavalle seural-
le ovat resurssien niukkuus (vapaaehtoiset toimijat, 
ja ihan rehellisesti raha), harrastuspaikkojen huono 
saatavuus ja kilpailu ihmisten vapaa-ajasta.

KIITOS TEILLE, UPEAT VAPAAEHTOISET – JA AN-
TEEKSI: VOIN VAKUUTTAA, ETTÄ TOUHUA RIIT-
TÄÄ JATKOSSAKIN. Minä haluan, että Viinijärven 
Urheilijat on koko seudun mahtavin ja kiinnosta-
vin urheiluseura ja se teettää työtä ja vaatii jatku-
vaa kehitystä ja muutosta. Tervetuloa mukaan, ken 
uskaltaa!

Rakkaudesta lajiin
Mira
Puheenjohtaja, Viinijärven Urheilijat ry

SAMALLA LÄHETÄMME ISOT KIITOKSET myös 
lehteen vapaaehtoisesti juttuja tehneille joukku-
eiden taustajoukoille ja aktiiveille. Kirjoituksianne 
on luettu isolla mielenkiinnolla vuodesta toiseen. 
Lehti on ollut upea katsaus joukkueiden toimintaan 
ja ihmisiin toiminnan takana.

KIITOS  MYÖS MAINOSTAJILLE. Olette omalta 
osaltanne olleet mukana tukemassa Viinijärven 
Urheilijoiden toimintaa. Lehti on tuottanut mukavan 
potin toimintarahaa seuralle jokaisena ilmestymis-
vuotenaan. Olemme iloisia, että olemme voineet 
tarjota teille odotetun, luetun ja paikallisesti ta-
voittavan vahvan median viestinne välittämiseen.

VIU-PESIKSEN TULEVAISUUS ON tällä hetkellä 
vielä hämärän peitossa. Muuttuvassa media- ja 
yhteistyökentässä lehden painamisen mielekkyyt-
tä on harkittava. Toisessa vaakakupissa painavat 
kuitenkin edelleen vahvasti ViU-Pesiksen merkitys 
seuran näkyvyydelle ja varainhankinnalle.

Printtimedialla ja painetulla tuotteella on edelleen 
paikkansa, mutta mikä sen arvo on seuran toimin-
nalle?

Seuralle esitetään 
jatkuvasti vaatimuksia 
laadukkaammasta 
toiminnasta. 
Ja niin sen pitää olla. 

"
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Liperin Kone ja Kuljetus
TYÖVÄLINEET KOVAAN KÄYTTÖÖN

SORA- JA LUMIKAUHAT
REHU- JA LANTATALIKOT
PAALI- JA SÄKKINOSTIMET
TRUKKIHAARUKAT
TYÖVÄLINEKIINNIKKEET

Valmistus ja myynti:

83100 Liperi, p. 013-651 610
f. 013-652 507, 0400-274 969

KKOONNEEPPAALLVVEELLUU  

HUTTUNEN Oy 
Käsämäntie 61, 83100 LIPERI 

gsm 040 701 4108 

kone.huttuset@hotmail.com 

Täyden palvelun LVI-liike jo vuodesta 1979.

KATSO  
TARKEMMAT  

TIEDOT JA  
TUOTTEET

puh. 013 550 141
Karjalankatu 3, Outokumpu 

www.okunputkityo.fi

MYYMÄLÄ AVOINNA MA-PE 8.00–16.30

LVITARVIKEMYYNTI 
 HUOLTO JA KORJAUSTYÖT  

URAKOINTI

PALVELUVALIKOIMASTAMME MYÖS:
                         -LÄMPÖPUMPUT

                             -LÄMPÖPUMPUT
                          -HITSAUSKAASUT

LEIKKAA TALTEEN

Taimen tiistairastit 
alkavat omatoimirasteina 
ja jatkossakin rastit ovat 
paikoillaan lauantaista 
keskiviikkoon!
1.6.   Jyrkkälampi
22.6. Honkavaara
13.7. Veteläsuo
10.8. Huhmari
31.8. Jyrkkälampi
21.9. Sotkuma
Tutustu järjestelyihin
kotisivuillamme 
www.liperintaimi.
sporttisaitti.com
sekä Heilin, Karja-
laisen ja Kotsarin 
Muistilistalta!

Tervetuloa!
Liperin Taimi 

Suunnistus ry

Puhakan perhe Komperon kylältä on viihtynyt 
pesäpallokentillä jo useamman vuoden. Ensim-
mäisenä harrastus imaisi mukaansa Martan, joka 
ilmoittautui ViU:n pesiskouluun viisivuotiaana. 
Saimatilma seurasi pian perässä Naperopesiksen 
pariin aloittaen harrastuksen jo kaksivuotiaana. 
Harrastusvuosia on siis nuorellekin tytölle kerty-
nyt varsin mittava määrä. Vertti viimeisimpänä 
liittyi kesän 2020 Pesiskoulun jälkeen ViU:hun 
perustettuun G-poikien joukkueeseen.

Puhakan perheen vanhemmat ovat aina olleet 
aktiivisesti mukana lastensa harrastuksissa, mutta 
perheen isä Janne on kietoutunut yhä syvemmäl-
le pesiksen syövereihin liittymällä valmentajien 
joukkoon ja johtokunnan jäseneksi.

HARRASTUKSESTA TULI
PIKKUHILJAA TAVOITTEELLISTA

Perheen tytöt kertovat harrastavansa jo hyvin 
tavoitteellisesti. Martan tavoite on ensi vuonna 
B-tyttöjen Superissa ja siitä ylöspäin aina Naisten 
Superpesikseen asti. 

Nuorempi sisaruksista, Saimatilma, ei jää 
tavoitteessaan yhtään vaatimattomammaksi. 
Katse on jo nyt kohti korkeinta sarjatasoa. Vertin 

tavoitteet liittyvät vielä jalkapallomaalivahdiksi 
ryhtymiseen, mutta vielähän sitä ei voi tietää, 
kuinka pitkälle liikunnallinen ja reipas poika 
pääsee myös pesäpallossa.

PESÄPALLOSSA YHDISTYVÄT 
JOUKKUE- JA YKSILÖURHEILU

Kun perheeltä kysyy mikä on parasta pesäpallos-
sa, niin vastaukset vahvistavat mielikuvaa lajin 
monipuolisuudesta. 

Vertistä hauskinta on juokseminen! Martta ja 
Saima miettivät kysymystä jo vähän tarkemmin 
ja parhaiksi puoliksi valikoituvat pelit ja niiden 
voittaminen, kavereita unohtamatta.

Perheen isä Janne korostaa erityisesti pesäpal-
lon monipuolisuutta lajina. Pesäpallossa yhdis-
tyvät sekä yksilö- että joukkueurheilu hienolla 
tavalla.

MUKANA
KOKO PERHE

”Käytännössä kaikki aika kesällä menee kentällä”, 
kertoo perheen äiti, Tiia. ”Oikeastaan tähän koko 

perheen mukanaoloon ollaan jotenkin vain ajau-
duttu lasten mukana.” 

Perheen kaikki lapset harrastavat monipuoli-
sesti myös muita lajeja uinnista, voimisteluun ja 
jääkiekkoon. Perheen arki onkin harrastuksia ja 
niiden oheistoimintoja täynnä.

IKIMUISTOISIA 
PELEJÄ

Lasten peleihin liittyy hauskoja muistoja. Janne 
muistelee erityisesti Martan silloisen E-tyttöjen 
joukkueen pelisarjan voittoa Haminassa. 

”Kauheassa myrskyssä roikuttiin huoltoteltan 
reunoissa ja tytöt veivät altavastaajina makean 
voiton  ennakkosuosikista Haminasta.”

Saimalle on jäänyt mieleen erityisesti Espoon 
leiri, jonka viimeisen pelin jälkeen päästiin yllä-
tyksenä koko joukkue Lintsille.

MENEE VÄLILLÄ 
TUNTEISIIN

Pikkupelureille harrastaminen on välillä rankkaa. 
Aina harrastus ei tunnu niin mukavalta ja muu-

Isä Janne Puhakka: 
Valmentaja E-tytöt, 
huoltaja C-tytöt, 
johtokunnan jäsen

Äiti Tiia Puhakka: 
Taustajoukoissa 
jokaisen lapsen 
joukkueissa

Martta Puhakka: 
C-tytöt, 
naisten maakunta-
sarja

Saimatilma Puhakka: 
E- ja D-tytöt

Vertti Puhakka: 
G-pojat

Vuoden pesisperheVuoden pesisperhe

Perhe PuhakkaPerhe Puhakka

tenkin koko peli on ihan… 
Niitäkin sanoja on välillä 
kuultu. 

Osaavat valmentajat 
ovat olleet nostamassa tyt-
töjä murheesta. Sopivasti 
annosteltu vastuu ja siitä 
saadut onnistumisen ko-
kemukset ovat kantaneet 
ja kehittäneet seuran tu-
levaisuuden tekijöitä kohti 
yhä kovempia tavoitteita.

©Studio Korento
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Olen toiminut Viinijärven Urheilijoiden Junioripäällik-
könä noin vuoden ja nauttinut tehtävästäni paljon. 
Ensimmäinen puoli vuotta meni seuran toimintaan 
ja toimintatapoihin tutustuessa. Erityisesti kiinnitin 
huomioni siihen, että jokaisessa joukkueessa opetettiin 
pesäpallon perusasioita vähän eri tavoilla. 

KEVÄT JA KESÄ TOIVAT MUKANAAN HAASTEITA 
JA ONNISTUMISIA

Keväällä 2020 iskenyt koronaepidemia säikäytti monet. 
Itsekin mietin saadaanko pesäpalloa pelattua kaudella 
ollenkaan ja jos saadaan, niin miten ja miten käy seuran 
perinteisen Pesiskoulun. Normaalisti huhti- toukokuun 
tehdyt koulukierrokset jäivät koronan takia haaveeksi. 
Yhdessä Pesiskoulurehtorin ja ohjaajien kanssa ideoimme  
kuitenkin nopealla aikataululla iltaesittelyt eri pesäpallo-
kentille. Kesän ajaksi helpottunut tilanne pelasti kesän 
pelit ja harrastustoiminnan.

KESÄLLÄ SEURAN VÄREISSÄ PELASI 
VIISI JUNIORIJOUKKUETTA JA 
KOLME AIKUISTEN JOUKKUETTA

Hienoja onnistumisiakin tuli kauden 
aikana: C-tytöt nappasivat aluesar-
jasta hopeaa ja muut joukkueet 
pelasivat hyvät kaudet. Ei pidä 
unohtaa myöskään sitä, miten 
seura kasvoi. Pohjois-Karjalan 
seuroista olimme Joensuun 
Mailan jälkeen toisena 207 
harrastajalla ja Itäisellä alueella 
eniten kasvua tehnyt seura.

MUUTOKSEN KAUSI 2021

Syksyllä -20 oli otollista aikaa 
tehdä muutoksia seuran 
juniorivalmennukseen sekä 

Junioripäällikön mietteitä
kehittää seuran valmennusidentiteettiä. Valmennuksen yhtenäistämiseksi järjestämme 
seuran sisäisiä valmennuskerhoja, joissa käydään läpi lajitekniikoita ja vaihdetaan 
ajatuksia valmennuksesta. Myös ajatus harjoitusryhmistä muutettiin. Pelaajilla on 
nyt enemmän mahdollisuuksia liikkua ikäryhmästä toiseen, mikäli valmentajat 
katsovat sen tukevan pelaajan kehitystä. 
Nyt kun katson mennyttä talvea, niin täytyy olla tyytyväinen, että olemme saaneet 
harjoitella koko talven ilman katkoja pois lukien aikuisryhmät. Luovin salin saaminen 
harjoituskäyttöön oli iso asia. 

SEURA KASVAA EDELLEEN

Viime kesän onnistunut pesiskoulun synnytti G-poikien joukkueen. Myös F- ja 
G-tyttöjen porukka kasvaa mukavasti. Minulla on vahva usko siihen, että myös 

ViU:n pesiskoulu jatkaa kasvuaan.

TULEVANA KESÄNÄ PESISKOULUA MYÖS KARVIOSSA

Pesäpalloliiton Itäinen alue haki seuroja, jotka ovat valmiita levittä-
mään pesäpalloa uusille paikkakunnille. ViU:n luontevaksi suunnaksi 

osoittautui Heinäveden Karvio, josta on saatu jo mukava määrä 
poikia G-poikien joukkueeseen.

SARJATOIMINTA KAUDELLA 2021

Seuran värejä kantaa tällä kaudella kymmenen joukku-
etta, joista kuusi on juniorijoukkueita. C- tytöt pelaavat 
kilpa- ja aluesarjaa sekä naisten maakuntasarjaa, D-
tytöt kilpasarjaa. E-ja F-tytöt kamppailevat pelisarjassa 
ja lisäksi F- ja G-tytöt pelaavat JunnuSuperia.  G-pojat 
osallistuvat JunnuSuperiin.
Pelikauden kynnyksellä olen todella tyytyväinen 
joukkueiden harjoitteluun. Pelaajat ovat kehittyneet 
hienosti. Suuret kiitokset kuuluvat pelaajien lisäksi 
teille VALMENTAJAT ja kaikki taustajoukot. Kesästä 
tulee erittäin kiireinen, mutta varmasti antoisa jokai-
selle. Nautitaan täysillä pesiskesästä ja ”kärpäsistä”!

Tuukka Martikainen, Junioripäällikkö 

044 534 6419 | osmo.koponen@tilasiemen.fi | www.pksiemen.fi

Maalaus & Laatoitusliike
Jani Haavistola
• Sisä- ja ulkomaalaukset
• Tapetointityöt
• Kylpyhuoneremontit

• Laatoitustyöt
• Peltikattojen maalaukset
• Sokkelien pinnoitukset

Puh. 040 541 9385, janihaavistola@gmail.com

• PELTIKATTOJEN MAALAUKSET
• SOKKELIEN PINNOITUKSET

Toiminta-alueellamme on jo yli 500 vedenkäyttäjää ja lähes 
400 jätevesiasiakasta! 

LIITY SINÄKIN 
Toimitamme tutkitusti puhdasta vettä 24/7 ja kuljetamme jätevetesi  

ympäri vuorokauden kiinteistöltäsi pois Liperin Selkärannalta Polvijärven  

Mantilanniemelle ja Honkavaarasta Kontkalaan ulottuvalta alueelta. 

Jätä yhteydenottopyyntö kotisivuillamme 
www.kasamanvesiosuuskunta.fi  

tai kysy tarjous Jaakko Hirvoselta  040 7191 615 tai 
s-posti jaakko.hirvonen@outlook.com 

KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA 



Pesiskoulu ja kesänaperot
7.6.-9.7.2021, jatkopesiskoulu 26.7.-20.8.

Viinijärven Urheilijoiden

    
    

    
  Il

m
oit

ta
ud

u h
et

i 

    
viu

.pe
sis

ko
ul

u@
gm

ail
.fi

 

    
    

    
ta

i p
aik

an
 pä

äll
ä!

Päivätoimintaa 
Outokumpu: Pesiskoulu

Sotkuma: Pesiskoulu

Viinijärvi: Pesiskoulu, naperot

Ylämylly, Jyri: Pesiskoulu, naperotIltatoimintaa UUTUUS! 

Karvio: Pesiskoulu

Liperi, kko: Pesiskoulu ja naperot

Ylämylly, Honkalampi: Pesiskoulu, naperot

      Hinta 60e 
   Sisarale 20 eur. 

Karjalaisen ja S-ryhmän 
etukortilla 5 euron etu. 

 (Ei voi yhdistää 
muihin alennuksiin).

Aikataulut päivittyvät osoitteeseen viu.fi

Viinijärven Urheilijat ra-
kentavat määrätietoisesti 
pelaajilleen pelaajapolkua, 
jonka tavoitteena on ke-
hittää pelaajia niin pitkälle 
kun pelaajalla halu ja taidot 
riittävät. Ensimmäiset aske-
leet pelaajapolulla otetaan 
monesti Naperopesiksessä 
tai Pesiskoulussa. 

”KUN KOULU PÄÄTTYY, 
NIIN PESISKOULU ALKAA”

ViU:n kesän Pesiskoulut ja 
kesän naperopesis starttaa-
vat 7.6. Ensimmäinen harjoi-
tusjakso kestää viisi viikkoa. 
Näihin viiteen viikkoon mah-
tuu kymmenen harjoitusker-
taa ja pikkupelurin halutessa 

vaikka enemmänkin. Lähes 
jokaisella kentällä on kah-
tena päivänä harjoitukset, 
joten valinnanvaraa löytyy. 
Pesiskoulut pyörivät maa-
nantaista torstaihin, tarkem-
mat aikataulut päivittyvät 
Viinijärven Urheilijoiden 
kotisivuille www.viu.fi

PESISKOULUN REKSINÄ 
JIMI PIIROINEN

Kesän -21 pesiskoulu rehto-
riksi on valittu Jimi Piironen. 
Jimi on toiminut aikaisempi-
na kesinä Pesiskouluohjaaja-
na ja seuramme G-poikien 
valmentajana. 
Jimillä on Pesiskoulussa ja 
kesän Naperopesiksessä 

apuohjaajina seuran C-ty-
töissä ja D-tytöissä pelaavia 
nuoria pelaajia.  

”PESIS KUULUU KAIKILLE”

Naperopesis on Viinijärven 
Urheilijoiden 3-6 vuotiaden 
harjoitusryhmä. Valtakun-
nallisesti tämä ikäryhmä 
harjoittelee Pesisliikkari 
–nimen alla.
Naperopesiksessa kehite-
tään motorisia perustaito 
pesäpallon harjoitteiden 
avulla ja samalla opimme 
ryhmässä toimimisen tai-
toja. Naperopesikseen ovat 
tervetulleita sekä tytöt että 
pojat. Vanhemmat pääsevät 
halutessaan myös osallistu-

maan toimintaan yhdessä 
lapsen kanssa. 

PESISKOULU ”KASVUN 
JA KEHITYKSEN PAIKKA”
7-12 VUOTIAALLE 

Tämä matalan kynnyksen 
pesisharrastusmahdollisuus 
helpottaa seuran kilpa-
joukkueisiin siirtymistä. Pe-
siskoulussa opettelemme 
pesiksen lajitekniikoita, mo-
torisia taitoja ja pelaamista. 
Pesiskoululaiset voivat ha-
lutessaan osallistua kesällä 
pelattavaan JunnuSuper 
sarjaan. 
Viinijärven Urheilijat järjes-
tävät Naperopesistä ja Pe-
siskoulua Outokummussa, 

Viinijärvellä, Sotkumassa, 
Jyrissä, Honkamontulla, 
Liperissä ja Karviossa.  Tänä 
vuonna toivottuna uutuute-
na iltatoiminta.

JATKOPESISKOULUSSA
KESKITYTÄÄN 
PELAAMISEEN

Jatkopesiskoulu on ilmainen 
toinen harjoitusjakso kesän 
Pesiskouluun osallistuneille. 
Jatkopesiskoulu alkaa 26.7., 
harjoitus- ja pelikertoja on 
kerran viikossa. 
Jatkopesiskoulussa keskity-
tään pelaamiseen. Viinijär-
ven urheilijat ja Joensuun 
Maila järjestävät kesän aika-
na Pesiskoulujen pelipäiviä ja 

tapahtumia. Nämä matalan 
kynnyksen pelit ovat tar-
koitettu lajin vasta-alkajille, 
jolloin jokainen voi rohkeasti 
tulla mukaan pelaamaan 
oman tasoista peliä. 

PESISKOULUSTA 
KILPAJOUKKUEESEEN

Pesiskoulun jälkeen on help-
po siirtyä ”kilpajoukkueisiin”. 
Paras aika joukkueisiin siirty-
miselle on heti pesiskoulun 
loputtua. Joukkueesiin siir-
tymisestä voitte tiedustella 
ViU:n junioripäälliköltä, joko 
sähköpostitse tai puheli-
mitse viu.junioripaallikko@
gmail.com, 044 529 4656

Pesiskoulu on monelle  
ensimmäinen askel 
pelaajapolulla

Näitä askeleita otettiin Viinijärven pallokentällä kesällä 2014.
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Viinijärven Urheilijoiden tavoitteet on 
asetettu korkealle. Katseet ovat jo tiu-
kasti kohti vuotta 2025, jolloin tavoit-
teenamme on nousta ykköspesikseen. 

Tämän päätavoitteen saavuttamisek-
si seura on asettanut vuosikohtaisia 
tavoitteita, jotka ovat toteutuneet, 
vaikka pari viimeistä vuotta ovatkin 
olleet haasteelliset koronan vuoksi.

Pohjois-Karjalan
toiseksi suurin seura

Poikkeuksellisista olosuhteista huoli-
matta Viinijärven Urheilijat on pystynyt 
jopa kasvattamaan lisenssipelaajiensa 
määrää, mikä ei ole itsestään selvää 
edes normaaleina vuosina. Seura nousi 
viime vuonna Pohjois-Karjalan toiseksi 
suurimmaksi pesäpalloseuraksi (lisens-
sien määrällä mitattuna).

Suunnitelmallista 
kehitystä

Ensimmäisiä askeleita kohti uutta me-
nestystä ovat olleet junioritoiminnan 
vahvistaminen ja seuratyön organi-
soinnin parantaminen. Seuraavia isoja 
kehityskohteita ovat valmennuksen ja 
kilpailutoiminnan kehittäminen.

Seura on saanut mahdollisuuden 
päästä mukaan Pesäpalloliiton tarjoa-
maan sparraukseeen hyvin kehittyville 
seuroille. Sparrauksessa keskitytään 

aina kunkin seuran omiin kehityshaas-
teisiin ja etsitään niihin yhteistyössä 
toimivia ratkaisuja. Ensimmäinen 
yhteinen työpaja järjestetään touko-
kuun lopulla.

Organisaatio 
vahvistuu

Vahvistuneen juniorityön tuloksena 
seuran omat kasvatit ovat hyvää vauh-
tia kasvamassa kohti aikuisten sarjoja 
ja seuramme edustusjoukkuetta. Jotta 
junioreiden siirtymisestä saataisiin 
mahdollisimman toimiva ja tuloksekas, 
kaivattiin seuraorganisaatioon mukaan 

kokemusta ja laajaa näkemystä sekä 
juniori- että kilpasarjoista.

Viinijärven Urheilijoiden C-tyttöjen 
valmentajaksi täksi kaudeksi tullut 
Marko Huhtanen tarjosi seuralle tä-
mänkaltaista osaamista. Hän saakin 
valmennuksen lisäksi vapaaehtoiseksi 
vastuualueekseen valmennuspäällikön 
tehtävät. Valmennuspäällikkö aloittaa 
tehtävässään syksyllä 2021.

Valmennuksen 
kehittämisen 
tavoitteet

Marko Huhtasella on pitkä kokemus 
valmennuksesta eri sarjatasoilla nuo-
rista junioreista aina naisten Superpe-
sikseen asti.  Nuorten valmentaminen 
ja yksilöiden kehittäminen on hänelle 
sydämen asia. Huhtanen asettaa 
valmennuksessaan paljon painoa po-
sitiiviselle asenteelle ja motivaation 
kehittämiselle, ja hänelle pelaajien 
usko omaan tekemiseen on etusijalla.

Yhteistyö on 
kaiken perusta

Valmennuspäällikkö on kiinteässä 
yhteistyössä junioripäällikön ja edus-
tusjoukkueen valmennuksen kanssa. 
Käytännössä ensimmäisiä tehtäviä on 
luoda yhtenäinen valmennuksellinen 
linja c-tytöistä edustusjoukkueeseen. 
Samalla on luotava vahvat ja motivoi-
tuneet valmennusryhmät ja koottava 
niille toimivat taustajoukot.

”Vaikka kehitystyötä tehdään rauhas-
sa ja pienin askelin, on katse tiukasti 
seuran asettamassa suuremmassa 
tavoitteessa. Lähivuosina Viinijärven 
Urheilijoilla on joukkue B-tyttöjen 
Superissa ja lisäksi menemme kovaa 
vauhtia kohti tavoitettamme, Ykkös-
pesistä”, Huhtanen linjaa.

Marko Huhtanen
Viinijärven Urheilijat, valmentaja C-tytöt
Valmennuspäällikkö, syksy 2021

Kasvattajaseura: Ulasoorin Karhut (1987), myöhemmin 
Porin Pesäkarhut
Uran alku: Ensimmäisenä Porin kaupunkilla pesäpal-
lokoulun ohjaajana, valmentaja Ulasoorin Karhut, 
E-pojat.
Uran kohokohtia: Naisten mestaruussarja, apuvalmen-
taja (Turku Pesis), Naisten ykköspesis ja nousu Superiin, 
B-tyttöjen Super (Rauman Fera), Naisten ykköspesis ja 
B-tyttöjen Super (Porin Pesäkarhut), Naisten Ykköspesis 
ja nousupelit (Laitilan Jyske).
Henkilökohtaisia mitaleita: Yleisurheilussa ja pesä-
pallossa valmentajana ja pelaajana
Tunnustuksia: 2000, vuoden valmentaja PPL, nuorten 
Superpesis

Seuran tavoitteet ovat korkealla

Katseet ovat jo tiukasti 
kohti vuotta 2025, 
jolloin tavoitteenamme 
on nousta ykkös-
pesikseen. 

"



Kesäkukkia
Hirvosen Puutarha

Kaskesniementie 30 A, 80400 YLÄMYLLY,
PUH. (013) 851 949puh. 041 431 1216
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Vuokraamme
Liperin
kunnan
alueelta 
asuntoja

Puh. 041 474 2119, atlaspoint@atlaspoint.fi

Rakennusliike

Joensuu
ATLASPOINT OY

Puh. 050 541 7303

 

 

KKOONNEEUURRAAKKOOIINNTTII  

SS&&PP  HHEEIIKKKKIINNEENN  OOYY  
Honkavaarantie 22, 80400 Ylämylly 

Puh: 044 025 6768 

Viinijärven Urheilijoiden 
pienimmät harrastajat ovat 
3–6 -vuotiaat Naperot. 
Naperot treenaavat kerran 
viikossa Mira Loposen ja 
vaihtuvien apuvalmentajien 
voimin. 

”Tänä talvena teimme en-
simmäistä kertaa suunnitel-
mallista ohjausyhteistyötä 
meidän C-tyttöjen kanssa”, 
kertoo valmentaja Loponen.

Koska kausi on koronan 
vuoksi edelleen ollut poik-
keuksellinen, naperot ovat 
harjoitelleet pääasiassa 
ulkona. 

”Talvi onkin ollut meille 
suotuisa, vain kahdesti pää-
dyimme sisäharjoituksiin”, 
toteaa valmentaja.

Ulkotreenit ovat olleet 
pienimmille harrastajille 
harjoitusmuotona sopiva, 
koska harjoittelu tapahtuu 
lähinnä leikinomaisesti. 
Hippaleikit onnistuvat hie-
nosti hangessa, eikä (lumi)
palloista ole ollut pulaa.

Harjoitukset ovat eden-
neet valmentajan mielestä 
niin hienosti, että pienellä 
ohjauksella naperoiden 
porukka olisi valmis tänä ke-
sänä vaikka ensimmäiseen 
pienpesispeliinsä. Valmen-
tajan mukaan erityisesti 
kaaripeli, eteneminen ja 
lyönnit ovat kehittyneet 
talven aikana huimasti.

Naperoiden talvikauden 
harjoitukset jäävät tauolle 
toukokuun lopussa, mutta 
naperot pääsevät jatka-
maan treenaamista kesällä 
järjestettävään pesiskou-
luun tai sen yhteydessä jär-
jestettäviin kesänaperoihin.

Lisätietoja pienimpien har-
rastamisesta saat Mira Lo-
poselta (mira.c.loponen@
gmail.com).

Pienimmät pesistyypit

Peleissä mukana!

Peleissä mukana!

Sydämen tekijät: Hilkka Roivas, Tiiu Riissanen, Iida Jetsonen, Janita Kuittinen, Nuutti Aimasmäki.
Valmentajat Mira Loponen ja Tua Riissanen.  Kuvasta puuttuvat Anna Kieloaho ja Viivi Laatikainen.
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003  ·  VÄRIT

Viinijärven Urheilijat on 
vuodesta 2016 asti rokannut 
pinkkiä. Väristä on tullut vah-
va osa seuran identiteettiä 
ja se haluttiin ehdottomasti 
säilyttää, vaikka muuten il-
meeseen kaivattiinkin pientä 
piristystä.

Suunnittelutoimisto Va-
ganza oli jo vuonna 2016 

suunnittelemassa ViU:lle ja 
silloiselle Superpesisjouk-
kueellemme vahvaa visuaa-
lisuutta. Yhteistyö jatkui nyt 
sujuvasti samalta pohjalta.

Edellisen suuren uudistuk-
sen jälkeen seura on käynyt 
läpi isoja muutoksia Naisten 
Superpesis-paikasta luopu-
misesta miesten Suomen-

sarja-paikan saamiseen, ja 
kaikkea siltä väliltä. Seuralle 
on tehty uutta strategiaa 
ja arvopohjaa on linjattu 
vastaamaan seuran tämän-
hetkistä toimintaa.

Viinijärven Urheilijoiden 
uusi visuaalinen identiteetti 
on edelleen vahvasti iloisen 

räväkkä pinkki, mutta se 
saa rinnalleen vahvan ja va-
kuuttavan tummansinisen. 
Kokonaisuuteen vaihtelua 
tuo kevyt ja hauska turkoosi.

Yhteistyö Vaganzan kanssa 
synnytti käyttöömme aivan 
uuden, toimintaa kuvaavan 
adjektiivin, viuhka. ”Pesis on 
viuhka peli”. Toivottavasti 

somessa tämä oma adjek-
tiivi ja aihetunniste otetaan 
ahkeraan käyttöön tulevan 
kesän aikana.

Uusi ilme näkyy tänä ke-
sänä somekanavissa, paine-
tuissa materiaaleissa ja sieltä 
se pikkuhiljaa leviää myös 
muuhun käyttöön. Muutos 
on niin onnistuneen hieno-

varainen, että se voidaan 
kuljettaa maaliin rinnakkain 
aikaisemman ilmeen kanssa.

Faneille tätä uuden väristä 
herkkua on tulossa tarjolle 
Viinijärven oman fanituote-
malliston myötä, joka on syn-
tynyt yhteistyönä Vaganzan 
ja Vaatemyynti.fi:n kanssa.

Pesis on edelleen pinkkiä

ViU:ssa otettiin merkittävä 
askel junioritoiminnan kehit-
tämisessä ja laajentamises-
sa, kun pitkän tauon jälkeen 
syksyllä pyörähtivät käyntiin 
poikien pesistreenit.

PESISKOULUSTA JA 
PUSKARADIOSTA

Viime kesän onnistunut 
Pesiskoulu ja aktiivisesti 
toiminut paikallinen puska-
radio kokosivat kasaan noin 
kymmen pojan aktiivisen 
harjoitusringin. Samalla 
myös hieman yllättäen koko 
seura sai mahdollisuuden 
kurottaa kohti uusia alueita, 
kohti Karviota. Karvioon tul-
laankin tänä kesänä järjes-
tämään Pesiskoulua Itäisen 
alueen sateenvarjomallin 
mukaisesti. Karvion poikien 
suuri osuus tästä uudesta 
joukkueesta selittyy entisen 
Vinkkulaisen, Minna Koisti-
sen, aktiivisella pelaajarek-
rytoinnilla.

HARRASTUS MYÖS 
LASTEN VANHEMMILLE

G-poikien joukkueeseen 
taustajoukkojen valitsemi-
nen oli helppoa. Joukkueen 
järjestäytymiskokouksessa 
paikalla ollut Teemu Ruus-
kanen lupasi mukaan myös 
veljensä ja niin luottamus-
tehtävät saatiin täytettyä. 
Ruuskasten perheelle pe-
säpallo on tuttua veli Janin 
ja heidän isänsä yhteisistä 
junioripelivuosista SiiPes-
sä. Palloilua harrastetaan 
Ruuskastenkin perheissä 
jo kolmannessa polvessa. 

Joukkueen poikien nimistä 
voi tunnistaa monta muu-
takin aktiivista Vinkkulaista 
pesisperhettä.

VALMENNUS ON 
JOUKKUEEN TOIMINNAN 
PERUSPILARI

Ilman toimivaa valmennusta 
ei voi olla joukkuetta. Kesän 
Pesiskoulusta ei seuralle 
jäänyt pelkästään joukkue, 
vaan myös motivoitunut val-
mentaja, Jimi Piironen. Jimi 
on ollut muutamana kesänä 
Pesiskoulussa ohjaajana ja 
otti sen jälkeen G-poikien 
joukkueen valmennusvas-
tuun.

Jimillä on omaa Pesiskou-
lutaustaa alakoulusta, jolloin 
Pesiskoulu kuului jokaisen 
kesän ohjelmaan. Jimi myös 
pelasi yhden vuoden ViU:n 
pojissa aikoinaan. Alppihiih-
toharrastus kuitenkin vei 
silloin voiton ja vahvan kil-
paurheilukokemuksen Jimi 
onkin saanut yksilölajin har-
rastajana ja juniorivalmenta-
jana. Nykyään Jimi on myös 
aktiivinen Frisbee-golfissa 
harrastajana ja kilpailijana.

Jimille tärkeintä valmen-
tajana on kannustaa lapsia 
liikkumaan, laji kuin laji. 
Urheilullisen elämäntavan 
istuttaminen pieniin liikku-
jiin kantaa hedelmää koko 
elämän.

TAVOITTEET

Tulevana kesänä joukkueen 
tavoitteena on osallistua 
JunnuSuperiin ja treenata 
iloisesti omalla porukalla ja 
Pesiskoulussa.

ViU:n omat 
G-pojat

Kuvassa vasemmalta oikealle: Vertti Puhakka, Jimi Piironen, Oliver Ruuskanen, Tiitus Ollila.
Kuvasta puuttuvat: Jimi Jetsonen, Oiva Kilpeläinen, Luukas Koistinen, Matias Koistinen, Aarre Paaso, 
Myrsky Ruuskanen, Pyry Ruuskanen, Timi Venäläinen.
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Helatie 28, FI-80100 Joensuu| +358 10 315 1800  

www.cnc-machining.fi 

ViU:n G- ja F-tyttöjen tal-
viharjoittelurinki on ol-
lut jälleen iloksemme iso; 
lokakuussa kautta aloitti 
n. 20 tyttöä ja talven vaih-
tuessa kevääksi vahvuu-
temme on kasvanut n. 25 
tyttöön. Ja uusia otetaan 
edelleen mukaan pitkin 
vuotta! Joukkue on saanut 
harjoitella koronatilanteesta 

huolimatta kaksi kertaa vii-
kossa, pääsääntöisesti Ylä-
myllyn monitoimitalolla ja 
Jyrin liikuntahallilla. Talven 
mittaan olemme saaneet 
käyttää harjoituspaikkoi-
namme myös JoMa Centerin 
harjoitteluhallia, Luovin 
liikuntasalia sekä raitista, 
koronavapaata ulkoilmaa.  
Osa kauemmin pelanneista 

tytöistä on harjoitellut myös 
E-tyttöjen mukana. 

Koronan peruttua Junnu-
Superin harjoitusturnaukset 
talvikaudelta on pelaajien 
lukumäärä mahdollistanut 
kuitenkin oman joukkueen 
kesken pelaamisen har-
joituksissa. Näiden lisäksi 
muita talven kohokohtia 

ovat olleet pikkujouluharkat 
sekä yhdistetyt ystävänpäi-
vä- ja laskiaisharkat, jotka 
kuluivat luistellen, mäkeä 
laskien sekä laskiaispullilla 
herkutellen. 

Kesällä suunnitelmissam-
me on osallistua Junnu-
Superin pienpelisarjaan 
kolmella joukkueella sekä 

aluesarjaan kahdella joukku-
eella. Toivomme myös, että 
joukkueemme kalenterissa 
kesäkuussa oleva alueleiri 
Kiteellä sekä heinäkuussa 
oleva valtakunnallinen na-
peroleiri Kajaanissa pystyvät 
toteutumaan. Joukkueen 
tavoitteena on pesiksestä 
innostuminen ja pesiksessä 
onnistuminen. Runsaslukui-

sen joukkueemme ja innok-
kaan vanhempien joukon 
turvin olemme toivoneet 
myös täksi kesäksi useita 
kotiturnauksia – tervetuloa 
katsomaan ja kannusta-
maan kentän laidalle mikäli 
tilanne sallii!

ViU:n G- ja F-tyttöjen kausi 2021

PPOOHHJJAA--
LLAAMMMMEENN  
TTIILLAA  OOyy  

 

 
Leipomo-Kahvila 

Pulla Pulju Oy 
Ma-Pe 8.30-16.00 La 9-13-00 

040 158 6333 
Viinijärventie 26 

83400 Viinijärvi 
 

pullapulju@gmail.com 
www.leipomo-kahvila-pulla-

pulju-oy.webnode.fi 
Olemme myös facebookissa! 

 
 TERVETULOA 
 

Ylärivi vasemmalta: Aava Putkuri, Kerttu Vatanen, Olivia Huttunen, Miisa Martikainen, apuvalmentaja Ada Reijonen, Iida Haverinen, Netta Holopainen, Hilma 
Partanen, Ellinoora Pöllänen.
Keskirivi vasemmalta: Valmentaja Minja Tanskanen, Elsa Johnson, Selma Vartiainen, Nea Holopainen, Jessica Limma, Selma Purmonen, Aada Ikonen, valmen-
taja Reetta Partanen.
Alarivi: Janita Kuittinen, Alina Tukiainen, Emma Halonen, Enni Tukiainen, Selina Lius, Adessa Reijonen.
Kuvasta puuttuvat: Pinja Hiltunen, Ronja Jetsonen, Vilma Parkkonen, Lumi Ruuskanen, Ninni Venäläinen. ©Studio Korento.

 

Metsäkoneiden siirrot työmaalta toiselle  

siirrot.fi,  puh. 0800 170 170 
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Viinijärven Urheilijoiden 
E-tyttöjoukkueen harjoitus-
ringissä on kaudella 2021 
mukana 19 tyttöä. 
Heistä 15 on E-ikäisiä, ja 
loput neljä tyttöä kuuluvat 
F-tyttöjen kokeneempaan 
kaartiin. Lisäksi muutamat 
kokeneemmista ja pesä-
palloa jo pitempään pelan-
neista E-tytöistä käyvät 
omien harjoitustensa lisäksi 
D-tyttöjen harjoituksissa. 

E-tyttöjä luotsaavat Janne 
Puhakka ja Pinja Vattu-
lainen. Taustalla häärivät 
rahastonhoitaja Kati Pikka-
rainen sekä joukkueenjoh-
tajat Petteri Partanen ja Heli 
Vatanen.

Talvikaudella E-tytöillä oli 
kahdet harjoitukset viikossa. 
Toiset näistä, kestoltaan 
tunnin mittaiset,  olivat 
maanantaisin Jyrin liikunta-
hallissa. Toiset harjoitukset 
pidettiin puolestaan Liperin 
koulun liikuntasalissa lau-
antaisin. 

Keväällä seura ilmoitti, 
että joukkueet voivat halu-
tessaan varata lisävuoroja 
Luovin liikuntasalista. E-
tytöt ottivat joukkueelleen 
yhden lisävuoron torstai-
illalle. Tämä olikin hyvä lisä, 
sillä monilla E-tytöistä on 
myös muita harrastuksia, 
joten aina eivät kaikki pääse 
pesisharkkoihin päällekkäi-

syyksien vuoksi. Onkin mah-
tavaa, että tytöt harrastavat 
monipuolisesti! 

Ilman koronarajoituksia 
ei tästäkään talvikaudesta 
ikävä kyllä selvitty. Muun 
muassa Joensuun Mailan 
perinteeksi muodostunut 
Helmiturnaus jäi haaveeksi, 
kun koronarajoituksia jou-
duttiin kiristämään. 

Myöskään kesän sarjaoh-
jelmia ei ole vielä pystytty 
lyömään lukkoon, mutta toi-
veissa olisi mahdollisimman 
normaali pesiskesä, jotta 
tytöt pääsisivät näyttämään 
talven aikana oppimiaan 
pesistaitoja. 

Erityisen kovasti odo-

tetaan kesän kohokohtia 
eli pesisleirejä, joista en-
simmäinen olisi jo kesä-
kuun puolivälissä Kiteellä 
ja toinen, valtakunnallinen 
leiri puolestaan heinäkuun 
lopussa Loimaalla. 

Toivottavasti korona hel-
littää otettaan ja pääsemme 
lumien sulettua kentän 
laidalle kannustamaan näitä 
upeita pesistyttöjä!

Heli Vatanen, toinen 
joukkueenjohtajista

ViU:n E-tytöt odottavat jo innolla pesiskesää
E-tyttöjä tukemassa 
kaudella 2021
Joen tiemerkintä
Iku Katot Oy
Uni Kodit - Rakennusliike Pesonen 
Maansiirto Karvinen Oy
Ylämyllyn apteekki
K-market Ylämylly
Puustelli
Waratah Om Oy 
Automaalaus Karttunen 
Insinööritoimisto Kantelinen
Juppi-Laiturit
Fysio Mononen
Grilli-Kahvio Sisu
Allmania Oy
Kotiseutu-uutiset

Ylärivi vasemmalta oikealle: valmentaja Janne Puhakka, Iida haverinen, Iida Suihko, Saimatilma Puhakka, Velma Partanen, Sini Kieloaho, Pilvi Putkuri, val-
mentaja Pinja Vattulainen.
Keskirivi: Miisa Martikainen, Alma Loponen, Emilia Pesonen, Minja Tukiainen, Ronja Ollila, Iina Määttänen.
Alarivi: Saima Pikkarainen, Aada Ikonen , Emilia Johnson, Hertta Vatanen, Noora Tiilikainen.  Kuvasta puuttuu Anna Soikkeli. ©Studio Korento.

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Keskustie 9 83100 Liperi

Palvelemme: 
ma-pe 7-21, la 7-21, su 10-21

Puh. 0400 124 400 
tero.rautiainen@k-market.com

k-market neliapila

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

Keskustie 9 83100 Liperi

Palvelemme: 
ma-pe 7-21, la 7-21, su 10-21

Puh. 0400 124 400 
tero.rautiainen@k-market.com

k-market neliapila

Kiitos tuestanne!



Luotettavaa yritystoimintaa jo 60 vuotta!
Matti Sallinen Ky
Kauppa-auto VARMA, p. 040 516 3325
Katso aikataulut ja pysähdyspaikat: www.metsamarket.fi
Yhteistoiminta Viinijärven Urheilijoiden kanssa jatkuu!

LUOTETTAVAA YRITYSTOIMINTAA JO 60 VUOTTA!
Matti Sallinen Ky

Kauppa-auto VARMA, p. 040 516 3325
Katso aikataulut ja pysähdyspaikat: www.metsamarket.fi
Yhteistoiminta Viinijärven Urheilijoiden kanssa jatkuu!
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D-tyttöjä tukemassa 
kaudella 2021
Joen tiemerkintä
Iku Katot Oy
Uni Kodit - Rakennusliike Pesonen 
Maansiirto Karvinen Oy
Ylämyllyn apteekki
K-market Ylämylly
Puustelli
Waratah Om Oy 
Automaalaus Karttunen 
Insinööritoimisto Kantelinen
Juppi-Laiturit
Fysio Mononen
Grilli-Kahvio Sisu
Allmania Oy
Kotiseutu-uutiset

Kiitos tuestanne!

Viinijärven D-tyttöjen harjoi-
tusringissä mukana kaudella 
2021 on 15 tyttöä, joista yh-
deksän on D-ikäisiä ja kuusi 
E- ikäisiä. Osa D-ikäisistä 
harjoittelee myös C-tyttöjen 

mukana!
Talvikausi harjoiteltiin kol-

me kertaa viikossa. Talven 
aikana on tehty yhteistyötä 
E- ja C-tyttöjen kanssa leirien 
ja yhteisharjoitusten mer-

keissä. Kesäksi ilmoittaudut-
tiin aluesarjaan kilpasarjaan.

Vappuna käytiin Siilinjär-
vellä pelaamassa harkkatur-
naus jossa saatiin kolme ko-
vatasoista harjoitusottelua!

Joukkue äänesti kaptee-
neiksi Monan, Saiman ja 
Iinan. 

D-tytöt hakivat tuntumaa 
harjoitusotteluista

Ylärivi vasemmalta oikealle: Sonja Purmonen, Iina Kröger, Jenna Karvinen, Martta Muuttoranta, Mona 
Asikainen, Ada Reijonen, valmentaja Kristian Martikainen.
Alarivi: Ronja Ollila, Emilia Pesonen, Saimatilma Puhakka, Iida Suihko, Alma Loponen, Sanni Huotari, 
Janette Tarvainen. 
Kuvasta puuttuu Iida Karttunen ja valmentaja Lauri Tanninen. ©Studio Korento.

Pesiskoulu
7.6.-9.7.2021

Kesänaperot ja

Lisätietoja ja tarkemmat kenttäkohtaiset aikataulut 
osoitteesta www.viu.fi

Pesiskoulu kaikille alakouluikäisille 
ja kesänaperot 3-6-vuotiaille



KAIVINKONEURAKOINTI

Mika Mononen

Kaikki maanrakennustyöt
040 570 6082

MYÖS MÖKKIVUOKRAUSTA

Kaivu ja  koneKaivu ja  kone
Mononen OyMononen Oy
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C-tyttöjä tukemassa 
kaudella 2021

Maansiirto ja soraliike M. Levy Oy
Matti T. Määttä Oy
HPS-Kiinteistöt Oy
Viitek Oy
Kreate Oy
Konepalvelu H Tahvanainen Oy
PR - Urakointi oy
Veljekset Piipponen Oy
Kajaanin raudoituspalvelu Oy
Rakennuspalvelu Heikki Hiltunen Oy
Maansiirto V. Inola Oy
Kärripojat Oy
Yläkarjalan Koneraivaus Oy
Viherrakenne J. Turunen Oy
Kiteen Konediesel Oy
Maansiirto Karvinen Oy
Karjalan Mestarit  Oy
Puukeidas Oy
Juhan Nostopalvelu Oy
Rengasmyynti
Itä-Karelian Kuljetus Oy

Uudistuneella C-tyttöjen 
joukkueella takanaan on-
nistunut talvikausi epidemia 
ajasta huolimatta. Harjoitte-
lu on sujunut täysin suunni-
telmien mukaan ja sitä ovat 
suuresti auttaneet loistavat 
harjoitusmahdollisuudet.

Tutuiksi ovat tulleet Jo-
ensuun Areenan, Salama-
Luolan, Jyrin liikuntahallin 
ja viimeisimpänä ammatti-
opisto Luovin tilat -  eikä sovi 
unohtaa Penttilän kuntopor-
taita ja niiden ympäristöä. 
Myös joukkueenjohdon 
hankkimat palaveripaikat 
ovat auttaneet harjoittelua 
ja suunnittelua merkittä-
västi.

Harjoittelussa on luotu 
uutta pohjaa ja ajattelu-

mallia kohti tulevia vuosia, 
yhteistyössä seuran suunni-
telmien kanssa. Siihen ovat 
myös kuuluneet yhteiset 
leirit D-tyttöjen kanssa. 

Naisten edustusjoukku-
een kanssa suunniteltu 
yhteistyö harjoittelussa ei 
vielä toteutunut vallitse-
van tilanteen vuoksi. Toki 
nyt ulkona saimme yhden 
yhteisen treenipäivän ja 
harjoituspelin, jossa naiset 
näyttivät kaapin paikan. 
Nuori joukkue sai kuitenkin 
arvokasta kokemusta ja sitä 
mitä vaaditaan kun pela-
taan ylemmillä tasoilla ja 
siitä iso kiitos vielä Naisten 
Suomensarja-joukkueelle.

Painopisteet itse tree-
naamisessa ovat olleet 

pitkälti vielä lajiin liittyvien 
perusasioiden pohjien ra-
kentamisessa. Ja nyt kohti 
kesän pelejä mentäessä on 
aloitettu maltillisesti itse 
pelin kehittäminen. Tule-
vaisuuden suunnitelmissa 
on myös fysiikkaharjoittelun 
tuominen tukemaan varsi-
naista lajiharjoittelua.

Harjoitusryhmään on kuu-
lunut 17 nälkäistä tyttöä, 
jotka ovat harjoitelleet 
erittäin motivoituneesti ja 
tunnollisesti.  Mukana on 
ollut myös tyttöjä Kiteeltä.

Joukkue pelaa kesällä 
C-tyttöjen Sm-alkusarjaa 
ja Aluesarjaa sekä myös 
Naisten Maakuntasarjaa. 
Joukkueen kohokohta on 

luonnollisesti Siilinjärvellä 
ja Kuopiossa pidettävä C-
ikäisten leiri. Sen lisäksi että 
leiri pystyttäisiin järjestä-
mään, niin joukkue lähtee 
nöyrästi tavoittelemaan 
sinne kilpasarjapaikkaa.

Joukkueen puolesta halu-
an kiittää tässä kauden kyn-
nyksellä. Niin seuraa, Liperin 
kuntaa, yhteistyökumppa-
neita, tyttöjen vanhempia, 
joukkueen taustaryhmää, 
valmennusta, pelaajia ja 
kaikkia toiminnassa mukana 
olleita.

Joukkueen valmentaja 
Marko Huhtanen

C-tytöillä onnistunut talvikausi

Ylärivi vasemmalta oikealle: Valmentaja Tuukka Martikainen, Mona Asikainen, Pinja Vattulainen, Mette Hiltunen, Iida Väkeväinen, Anni Kokkonen, Minja Tans-
kanen, Anna Kieloaho, valmentaja ja pelinjohtaja Marko Huhtanen.
Alarivi: Martta Puhakka, Pinja Koivuselkä, Viivi Hirvonen, Ada Vattulainen, Sara Rosti, Tua Riissanen, Hertta Kohonen, Sanni Niemelä. 
Kuvasta puuttuvat Iida Alhainen, Veera Ahokas . ©Studio Korento.

Kuopiontie 146
83400 Viinijärvi

Kalalaitos
Aarno Kiiskinen

p. (013) 641 308
p. 0400 271 376

MAANRAKENNUSURAKOINTIA

 J & M AAVAMÄKI OY
Louhelanmutka 1 A as 1, 83100 LIPERI
email juha.aavamaki@aavamaki.com

p. 0500 572 169



Suoninen & Co. Oy

www.liperinkiinteistohuolto.fi

KIINTEISTÖNHUOLTOA JA ISÄNNÖINTIÄ
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Miesten suomensarjan joukkueen harjoitusrinkiin kuuluu 
15 pelaajaa ja tarkoitus on tehdä yhteistyötä Viu2 miesten 
joukkueen kanssa.

Syksyllä pari viikkoa harjoiteltiin joukkueen kanssa  kolme 

kertaa viikossa. Talvikausi mentiin pääosin pienryhmähar-
joittelulla, mutta yritettiin saada kaikki irti mitä siitä saa. 

Kyllähän sitä joukkuetreenejä kaipasi kovasti! Joukkueessa 
on hyvä pöhinä päällä ja nyt on menty huhtikuun lopusta 

asti ulkona joukkueena kolme kertaa viikossa lajin ja juok-
sutreenien merkeissä.

Viun miehet toivottaa kaikille aurinkoista kesää ja näh-
dään kentillä!

Suomensarjan ringissä 15 miestä

Ylärivi vasemmalta oikealle: Niilo Suutarinen, Kim Kyllönen, Kristian Martikainen, Immo Törrönen, Oskari Huittinen, Eelis Kemppilä, Lauri Tanninen, Juuso 
Hakkarainen.
Alarivi vasemmalta oikealle: Jarno Volotinen, Jaakko Haverinen, Lari Rautiainen ja Jari Karppanen.
Kuvasta puuttuvat Ville Määttä ja Markus Jurvanen.

Tili- ja taloushallinto 
Mustonen Oy

Ollilantie 8 B, Viinijärvi
puh. (013) 647 398
tapio.mustonen@pp.inet.fi

Yli 50 vuoden kokemuksella
• sora- ja mursketoimitukset
• teiden lanaukset
• kaivinkonetyöt 26 tn telakaivinkoneella

Häyrylahdentie 53 A 83100 Liperi  |  0500 275 130
www.maansiirtokarvinen.fi  |  myynti@maansiirtokarvinen.fi

Outokumpu
puh. 040 700 3056

Auto- ja teollisuusmaalien erikoisliike

SSMM--LLOOKKAA

www.sm-loka.fi
050 3136 372

OLI HÄOLI HÄTTÄ SITTENÄ SITTEN
PIENI TPIENI TAI SUURIAI SUURI

-me hoidamme sen!
Kaivon tyhjennys 80€ +
jätteenkäsittely maksu

- viemärin aukaisut ja kuvaus 
KYSY TARJOUS!

Suositut lounaspalvelut
jatkuvat edelleen:

Arkisin noutopöydästä:
• keittolounas 6,90 e
• kotiruokalounas 8,90 e
Joka päivä:
• päivän pihvi 10,90 e
• á la carte -annokset

Palvelemme: ark. 6-21, la 8-21, su 9-21

KÄSÄMÄ
P. 013 646 246

Käsämäntie 1 A
83430 Käsämä

Palvelemme:
ark. 6.30 - 211.00
la     8.00 - 211.00
su   9.00 - 211.00

Arkisin noutopöydästä:
• Keittolounas  7,20 €
• Kotiruoka 9,20 € 

Joka päivä:
• Päivän pihvi
• á la carte -annokset

Suositut lounaspalvelut 
jatkuvat edelleen:Suositut lounaspalvelut

jatkuvat edelleen:

Arkisin noutopöydästä:
• keittolounas 6,90 e
• kotiruokalounas 8,90 e
Joka päivä:
• päivän pihvi 10,90 e
• á la carte -annokset

Palvelemme: ark. 6-21, la 8-21, su 9-21

KÄSÄMÄ
P. 013 646 246

Käsämäntie 1 A
83430 Käsämä

Palvelemme:
ark. 6.30 - 22.00
la 8.00 - 22.00
su 9.00 - 22.00

Suositut lounaspalvelut
jatkuvat edelleen:

Arkisin noutopöydästä:
• keittolounas 6,90 e
• kotiruokalounas 8,90 e
Joka päivä:
• päivän pihvi 10,90 e
• á la carte -annokset

Palvelemme: ark. 6-21, la 8-21, su 9-21

KÄSÄMÄ
P. 013 646 246

Käsämäntie 1 A
83430 Käsämä

Palvelemme:
ark. 6.30 - 22.00
la 8.00 - 22.00
su 9.00 - 22.00

7,50
9,50
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Loppukesästä 2019 kuului-
vat nämä sanat harrastepe-
sisporukan letkan rotaatios-
sa, kun läpättiin räpylöitä. 

Ajatus konkretisoitui yl-
lättävän nopeasti, kun jo 
lokakuussa tarjoutui mah-
dollisuus koota Viun miesten 

kakkosjoukkue maakunta-
sarjaan. Joukkueen perus-
tajanelikko kävi nopeasti 
palaverin asiasta ja todettiin 
yhdessä, että kyllä meillä 
on kaikki mahdollisuudet 
kasata joukkue maakunta-
sarjaan. 

Talven mittaan joukkuetta 
koottiin viidakkorummut-
tamalla asiaa ja lumien 
sulettua olikin jo 12 pelaajaa 
innolla harjoittelemassa 
pesistä. 

Joukkueessa on useita 
sarjapelien ensikertalaisia, 

mutta toisaalta Viu2 on tuo-
massa Viinijärven palloken-
tälle ensi kesänä myös jopa 
useamman Superpesistä 
pelanneen pelaajan! 

Viu2 on joukkue, jonka pe-
laajien iän, pesiskokemuk-
sen kuin ehkä lajitaitojenkin 

kirjo on vaihteleva, mutta 
sehän lupaa vain mielen-
kiintoisia ja vaihtelevia ti-
lanteita peleihin. Kannattaa 
tulla kesällä paikan päälle 
Viinijärvelle katsomaan, 
millaisella rosterilla kakkos-
joukkue kamppailee maa-

kuntasarjaa. Jääkö keväiset 
puheet kovasta joukkueesta 
maakariin vain puheeksi vai 
pystyykö Viu2 jopa menes-
tymään sarjassaan. 

Tule ja näe, voittaako.

”Olis ihan makeeta pelata maakaria”

Pesiskoulu
7.6.-9.7.2021

Kesänaperot ja

Lisätietoja ja tarkemmat kenttäkohtaiset aikataulut 
osoitteesta www.viu.fi

Pesiskoulu kaikille alakouluikäisille 
ja kesänaperot 3-6-vuotiaille

Ylärivissä Tomi Rusi, Janne Ketolainen, Ossi Karhunen, Aleksi Keijonen
Alarivissä Markku Pennanen, Kuisma Karvinen, Ari Hakulinen, Jari Könönen 
Kuvasta puuttuu: Marko Saastamoinen, Janne Matikainen, Joni Tervo, Olli Kilpeläinen, Jere Sivonen ja Santeri Asikainen. ©Studio Korento. 

Parhaat paikalliset!

Kesälukemista pelien väliin:

3 KK/29 €
Norm. 44 € + 22 €

PAPERI- SEKÄ VERKKOLEHTI

verkkolehden kuponki: kolmenkokeilu

Tee tilaus: tilaukset@kotiseutu-uutiset.fi /050 357 1142/0500 615 875! 



Naisten suomensarjan jouk-
kueen valmistautuminen 
tulevaan kauteen on parin 
harjoitusottelun perusteella 
onnistunut paremmin kuin 
odottaa saattoi. Joukkueen 
ollessa puhtaasti aikuisjouk-
kue ei talvella ole koko jouk-
kueen yhteisiä harjoituksia 
voitu pitää koronarajoitus-
ten vuoksi. Harjoittelu on 
tapahtunut pienryhmissä 
ja ensimmäistä kertaa koko 
joukkue yhdessä pääsi har-
joittelemaan vasta ulko-
kentällä huhtikuun lopussa. 
Harjoitusottelut oman seu-
ran C-tyttöjä ja Joroisten 

Urheilijoiden suomensarja-
joukkuetta vastaan kuiten-
kin ovat osoittaneet, että 
joukkueen kokemus riittää 
hyvään peliin ilman tiivistä 
yhteistä harjoitteluakin. 

Joukkueen runko on py-
synyt pitkälti samana kuin 
edelliskausina. Osa viime 
vuonna vielä pelipaita päällä 
olleista on siirtynyt joukku-
eessa muihin rooleihin ja 
mukaan on saatu myös muu-
tama uusi, mutta kuitenkin 
Viinijärvellä jo aiemmin 
tutuksi tullut pelaaja. Van-
halle kotikentälleen paluun 
tekevät Laura Jehkonen, 

Janni Haavistola, Hilda Wes-
tersund ja Juulia Eskman. 

”Uudet pelaajat on otettu 
innolla vastaan ja joukkue 
on saanut tulijoiden myötä 
mukavasti lisävahvistusta 
etenemiseen ja kotiuttami-
seen. Lisäksi seuran omis-
ta C-tytöistä saadaan apuja. 
Onneksi ehdittiin ennen 
kauden alkua pitämään yh-
teinen leiriviikonloppu 
ja päästiin tu-
tustu-
maan 
puo-

lin ja toisin”, naisten jouk-
kueen pelinjohtaja Vilma 
Räsänen kertoo. 

Pelinjohtoon Vilma on 
saanut apua kakkospelinjoh-
tajaksi siirty-neestä Maria 
”Maco” Monosesta. ”Maco   
tuo persoonallaan ja  koke-
muksellaan pelitilanteeseen 
ja kaarelle rauhallisuutta ja 
saa joukkueen  keskittymään                   

        oikeisiin asioihin”, Vil-
                    ma kertoo uu-
                            desta val-
     menta-
              ja-

paristaan. 
Naisten suomensarjan 

kesän otteluohjelma var-
mistuu lopullisesti lehden 
jo mentyä painoon, mutta 
kesä-elokuussa pelattavas-
sa sarjassa pelataan kak-
sinkertainen sarja, jossa 
mukana ovat  ViU:n lisäksi 
Joensuun Maila, Joroisten 
Urheilijat, Kuusankosken 
Puhti, Haminan Palloilijat, 
Siilinjärven Pesis, Pesäysit 
Lappeenrannasta ja Kirittä-
ret Jyväskylästä. 

Tiedot otteluiden ajan-
kohdista julkaistaan seuran 
nettisivuilla sekä joukkueen 

omalla viusuomari Instag-
ram-tilillä. 

Joukkue toivottaa yleisön 
lämpimästi tervetulleeksi 
kannustamaan sekä koti- 
että vierasotteluihin. 

”Tavoitteenamme on hie-
man uudistuneella jouk-
kueella saada pisteitä jo-
kaisesta pelistä ja voittaa 
pelejä enemmän kuin viime 
kaudella. Jokaisesta pelistä 
lähdetään nauttimaan ja 
pelaamaan iloista pesistä”, 
Vilma Räsänen summaa 
joukkueen kesän tavoitteet.  
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Tervetuloa suomensarjan kausi 2021!

Ylärivi: Pelinjohtaja Vilma Räsänen, Janni Haavistola, Jonna Litja, Riika-Mari Räsänen, Veera Ahvanainen ja 2. pj Maria Mononen
Alarivi:  Miisa Räsänen,  Tiia Myllylä, Kaisa Räsänen, Laura Jehkonen ja Riikka Kilpeläinen
Kuvasta puuttuvat: Hilda Westerlund, Marjo Bies. Kuvan ottanut Juulia Eskman.
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Stipendirahastosta apua 
oman seuran junioreille

Viinijärven Urheilijat ry 
Kari Laatikainen 
Pekka Sivonen 
Lions Club Liperi 
Liperin OP / 
 OP 100 vuotta 
Pyhäselän oma osuuskunta

Stipendirahaston 
lahjoittajat

Viinijärven Urheilijat 
kiittää kaikkia 
Stipendirahastoon 
lahjoittaneita.

Viinijärven Urheilijoiden 
Stipendirahasto on seuran 
perustama ja alkurahoit-
tama rahasto, josta oman 
seuran juniorit voivat hakea 
avustusta harrastukselle 
välttämättömiin kuluihin. 
Rahastoon ovat varoja lah-
joittaneet myös yritykset ja 
yksityishenkilöt.

Avustusta rahastosta voi-
daan myöntää leiri- ja pelaa-
jamaksuihin sekä varuste-
hankintoihin.  Hakukelpoisia 
ovat seuran jäsenet, joiden 
maksukyky on heikentynyt 
väliaikaisesti tai perheen tu-
lot ovat pienet. Maksukyvyn 
alentuminen voi johtua mm. 
työttömyydestä, tulojen 
pienuudesta, tai muusta 
erityisestä syystä.

HAKEMINEN

Avustusta voi hakea seuran 
nettisivuilla olevalla lomak-
keella (https://www.viu.
fi/seura/stipendirahasto/) 
tai toimittamalla vastaavat 

tiedot seuralle paperilla. 
Hakemukset käsitellään 

luottamuksellisesti kahden 
seuran nimittämän henkilön 

Johtokunta 2021 

Puheenjohtaja:  
Mira Loponen, 0400 280 180, 
mira.c.loponen@gmail.com. Seuran 
markkinoinnin ja viestinnän kehittämisryhmän 
koollekutsuja. 

Varapuheenjohtaja: 
Matti Hirvonen, 040 590 4258, 
matti.hirvonen@kreate.fi 

Jäsenet ja vastuualueet: 
Seuran sihteeri: Outi Kontkanen, 040 751 
1535, outikontkanen@gmail.com, myClub-
yhdyshenkilö, jäsenrekisteri. 
Seuramarkkinoinnin kehittämisryhmä. 
Rahastonhoitaja: Timo Palander, 050 324 
9260, timo.palander@outlook.com, nettisivujen 
ylläpito, seuramarkkinoinnin kehittämisryhmä 
Juha Varis, 040 501 6628, 
juha.varis2@luukku.com, talkooryhmä, 
kenttätoiminnot, järjestyksenvalvojat. 
Tiina Karvinen, 0400 382 881, 
myynti@maansiirtokarvinen.fi. 
Seuramarkkinoinnin kehittämisryhmä. 
Tomi Haverinen, 050 584 7975, 
haverinen.tomi@gmail.com 
Janne Puhakka, 050 490 4388, 
jannepuh@icloud.com 

Varajäsenet: 
Marika Rummukainen, 050 550 9042, 
marika.rummukainen@gmail.com, 
seuramarkkinoinnin kehittämisryhmä. 
Satu Ikonen, santrah81@gmail.com 
Sonja Ollila, 040 505 3390, 
sonja.ollila@gmail.com

www.viu.fi

Viinijärven Urheilijat ry

KIITOS!
Tukijat, kumppanit, 

talkoolaiset, harrastajat, 
taustajoukot ja fanit

toimesta. 
Rahastosta voi hakea tu-

kea ympäri vuoden. Päätös 
tuen myöntämisestä teh-
dään kahden viikon aikana 
hakemuksen jättämisestä. 
Tuen saamisen edellytyk-
senä on seuran jäsenyys 
sekä jäsenmaksun suorit-
taminen. Rahaston varoista 
myönnettävä maksimisum-
ma yhdelle hakijalle enin-
tään 400 € vuodessa, josta 
varusteisiin enintään 150 €.

LAHJOITTAMINEN

Jos haluat tukea seuramme 
junioritoimintaa mahdollis-
tamalla harrastamisen myös 
vähävaraisille perheille, voit 
tehdä lahjoituksen suoraan 
stipendirahastoon otta-
malla yhteyttä Viinijärven 
Urheilijoihin sähköpostilla 
viu.toimisto@gmail.com 
tai rahastonhoitajaamme 
Timo Palanderiin timo.
palander@outlook.com tai 
p. 050 324 9260.

TASOITE JA RAPPAUS
PETRI RÄSÄNEN OY
- julkisivupinnoitukset
- tasoitetyöt
- maalaukset

p. 041 448 3011 • Kuoringantie 11, 83430 KÄSÄMÄ

puh. 041 448 3011
posti@tasoitejarappaus.fi
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DIESEL-AUTOSÄHKÖ

O I N O N E N
Kummunkatu 20, 83500 OUTOKUMPU

Puh. 0400 675 771
MAATALOUDEN
KONEURAKOINTIPALVELUT
Lietteen levitys, pientareitten ja kasvustojen murskaus  
sekä paalinajo.

KIINTEISTÖJEN
TALVIKUNNOSSAPITO
Auraukset, hiekoitukset ja lumenajo.

0400 791 924 Soita!

Koneurakointi  
juha KARVONEN

Traktoriurakointi  
Juha Talvela 040 562 5085 

 

ET –Kone 
Konekorjaus, metallirakentaminen,  

Maatalousrenkaat, vanteet ja asennus 
Erno Talvela 040 089 6056 

Vene- ja vapaa-ajanakut
Laadukkaat Hankook E-Nex-akut.
Saatavana 73, 86, ja 100 Ah tehoisina.

Alkaen-hinta tuotteelle: 936-73600 (73 Ah)

Kungs Star Wash-pesuharja
Harjan muodon ansiosta kapeiden nurkkien ja 
pienempien kolojen peseminenkin on helppoa. 
Harjasmateriaali laadukasta polyesteriä.
923-5573

Autovaha CarWax 
PTFE 500 ml
Loistava kiilto kaikille 
maalipinnoille.
118-801

169010500

790
15,80 /l

Vahapesu WaxWash
Riittoisa, vahauksen kestoa 
tehostava pesuaine.

500 ml pakkaus 118-819
5 litran pakkaus 118-819-5

Alkaen

Painepesuri 100 bar, 1300 W
Alumiinipumppu, vesimäärä 320-440 l/h. 
Automaattinen start/stop, paino 6,6 kg. 
 
Vakiovarusteet: Paineletku (5 m), suuttimet 
(Powerspeed ja Tornado), pesuainepullo
273-C10055 8900

790
1,58 /l 250

5,00 /l

www.fixus.fi Tarjoukset voimassa 31.5.2012 asti
tai niin kauan kuin erää riittää.

Merkillisen reilu. 05/12

Tervetuloa 
Merkillisen reiluille kesäostoksille!

OUTOKUMMUN VARAOSA                            POLVIJÄRVEN VARAOSA
      Puh. 013 555 535        Puh. 013 569 660p. 013 555 535 ma-pe 8.30-17.00 la 9-12                                             p. 013 569 660 ma-pe 8.30-16.30 la suljettu

VIINIJÄRVEN MONITORI
Viinijärventie 20, p. 040 530 8209

Avoinna joka päivä 10-18

MEILTÄ MYÖS:
KESÄKUKAT, TAIMET, TARVIKKEET YM.

TAIPALEEN
ERÄ

ry

Kaikki 
kiinnostuneet
mukaan!
Taipaleen Erän 
haulikkoammunnat 
tiistaisin klo 18.00 
alkaen 25.5.2021 
Ristonkankaan 
ampumaradalla.

Joensuulainen Vaatemyynti.
fi ja Viinijärven Urheilijat 
ovat tehneet yhteistyöso-
pimuksen seuravaatteiden 
ja fanituotteiden toimituk-
sesta.

Seuravaatteiden ilme uu-
distuu pikkuhiljaa kesään 
2022 mennessä, ja ehkä 
silloin näemme myös kil-
pajoukkueet uusissa pe-
lipuvuissaan. Viinijärven 
Urheilijoiden vaatteiden ja 
asusteiden ilmeestä vastaa 
yhteistyökumppanimme 
Suunnittelutoimisto Va-
ganza.

Tällä hetkellä seura- ja 
fanituotteita on saatavilla 
joukkueiden johtajien kaut-
ta, mutta yhteistyöhön Vaa-
temyynnin kanssa kuuluu 
myös verkkokauppa, joka 
lanseerataan myöhemmin 
tänä vuonna. Fanituote-
valikoimaan kuuluu moni-
puolisesti yläosia, asusteita 
ja muita tuotteita, joita 
valikoimiin lisätään yhtei-
sen ideoinnin ja kysynnän 
mukaan.

Vaatemyynti.fi on joen-
suulainen yritys, joka tarjo-
aa brändättyjä vaatteita ja 
asusteita yrityksille, yhdis-
tyksille, seuroille, kaveri-
porukoille… Vaatevalikoima 
koostuu laadukkaista eri 
merkkien tuotteista, joita 
voidaan brändätä yksilölli-
sesti painatuksin ja brodee-
rauksin.

Molemmilla Vaatemyyn-
nin omistajilla on vahva 
urheilu- ja seuratyötausta, 
ja yritys onkin vahvasti mu-
kana vaatettamassa usei-
ta urheiluseuroja. Vankka 
kokemus näkyy yhteistyön 
sujuvuutena ja seuratuottei-
den merkityksen ymmärryk-
senä. Osto- ja toimituspro-
sessit on hiottu vastaamaan 
vapaaehtoisen seuratyön 
haasteisiin.

Vaatemyynti.fi ja ViU yhteistyöhön

Jatkossa Viinijärven Urheilijat tulee olemaan näkyvämpi ja yhtenäisempi Vaatemyynti.fi:n toimittamissa laadukkaissa asuissa.
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”Olen ollut aktiivisesti mukana Viinijärven 
Urheilijoiden toiminnassa vuodesta 2011. 
Kaikki sai alkunsa Kostin tönäisystä”, hy-
myilee Varpoila.

”Muutin takaisin Viinijärvelle 2011 ja olin 
kentällä mukana tapahtumajärjestelyissä, 
niin kuin varmaan kaikki kyläläiset siihen ai-
kaan. Satuin kysymään Kostilta (Parviainen) 
olisikohan ViU:ssa jotain tekemistä minulle. 
Kosti keksi heti pyytää minua Mirjalle (Par-
viainen) avuksi toimistoon ja sille tielle jäin”.

Ritvan ura seuran sihteerinä alkoi puolen 
vuoden työllistymisjaksolla toimistotöissä. 
Siinä kävi niin kuin monille seuratoiminnas-
sa käy, homma vei mukanaan ja vastuuta 
alkoi kertyä ajan mittaan enemmänkin. 
Toimistotöistä Ritva siirtyi seuran sihteeriksi 
ja ehti toimia siinä tehtävässä useamman 

puheenjohtajan oikeana kätenä.
Ritva muistaa erityisellä lämmöllä vuosia, 

jolloin Viinijärven Urheilijat pelasi Super-
pesistä. Silloin kentällä oli vilskettä, kioski 
pyöri ja pelit kulkivat. Viinijärvellä oli hyvä 
talkoohenki voimissaan. Aina löytyi talkoo-
laisia mukaan järjestämään tapahtumia.

Monta seuran vaihetta nähnyt Varpoila 
iloitsee siitä, että seura on hyvissä voimissa ja 
junioreita riittää. Vaikka hän jäi vapaaehtois-
työstä pois vuoden vaihteessa, hänet tullaan 
varmasti näkemään jatkossakin kentällä 
nauttimassa peleistä ja tunnelmasta.

Kauden 2021 lopussa Viinijärven Urheili-
joiden Ritva Varpoila palkittiin Savo-Karjalan, 
nykyisen Itäisen alueen seuratyöntekijäpal-
kinnolla.

Vuoden seuratoimija 2020

Ritva Varpoila

Jokainen Viinijärven Ur-
heilijoiden pelitapahtuma 
on talkoolaisten mahtava 
voimannäyttö. 

Otteluiden ja turnausten 
järjestämiseen osallistuu 
jopa kymmeniä vapaaeh-
toisia. Ennen kuin kentälle 
asti edes päästään, on or-
ganisointityötä tehty tuntien 
ajan.

KAIKILLE LÖYTYY 
TEKEMISTÄ

Kioskin toiminnasta vastaa-
vat joukkueiden taustajou-
kot ja päivän kioskirupeama 
työllistää noin viisi henkeä. 
Kioskin pyörittäminen on 
tärkeä varainhankintakeino 
joukkueille.

Jokaisessa pelissä junnus-
ta aikuisiin pidetään pöytä-
kirjaa. Kuuluttamossa istuu 
pelin ajan kirjurin lisäksi 
mahdollisesti kuuluttaja ja 
tulostaulun hoitaja.

Viime kesänä kentällä näh-
tiin myös järjestyksenval-
vojia, joiden määrä riippuu 
katsomokapasiteetista.

Joukkueiden mukana kul-

kevat valmentajat, pelinjoh-
tajat ja huoltajat. Joillakin 
joukkueilla on myös omat 
kuvaajat, joiden materiaali 
striimataan nettiin tai käy-
tetään valmennusmateri-
aalina. 

Pesäpalloa tuomaroi viisi 
tuomaria ja usein aikuisten 
peleissä nähdään pallotyt-
töinä ja -poikina useampia 
junioreita. Pikaisesti las-
kettuna, omat ja vieraat, 
vapaaehtoisia voi kentällä 
olla lähes 30 yhden tapah-
tuman aikana.

Kun kentällä ei ole kuhi-
naa, niin talkoolaiset ovat 
silloinkin monessa muka-
na. Tuottoisimpia talkoita 
ovat viime talvina olleet lu-
menpudotukset ja erilaiset 
yritysten tarjoamat urakat. 
Makkaranpaisto erilaisissa 
tapahtumissa on edelleen 
talkoohommien kestosuo-
sikki.

Aikamoinen juttu. Kaik-
kialla ei toimita näin, mutta 
meillä Viinijärvellä talkoo-
henki on yhä voimissaan.

Sydämen pohjasta, kiitos. 
Teidän työnne on arvokasta 
ja seuratoiminnan elinehto.

Tapahtuma = 
talkoot

©Sonja Ollila
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Kuka nyt pelaisi pesäpalloa ilman housuja! 

Parasta mitä voi tehdä housut 
jalassa

Viinijärven Urheilijoiden har-
rastepesisjoukkueita ovat La-
dyt ja Äijät. Ladypesis on ollut 
Viinijärvellä suosittua vuodesta 
toiseen ja äijienkin toiminta on 
vakiintumassa.

Aikuisten harrastepesistä 
pelataan kaksi kertaa viikossa. 
Ladyt harjoittelevat Jyrissä ja 
Äijät Viinijärvellä.

Ladyihin ja Äijiin voi lähteä 
mukaan ilman minkäänlaista 
kokemusta, ja kaikki harrastajat 
taustastaan huolimatta ovat 
tervetulleita mukaan. Parasta 
harrastepesiksessä onkin, että 
jokainen voi harjoitella ja pelata 
omalla tasollaan sekä nostaa 
omaa tasoaan oppimalla koke-
neemmilta.

Harjoitusvuorot voit tarkistaa 

osoitteesta viu.fi tai ottamalla 
yhteyttä allekirjoittaneeseen: 
mira.c.loponen@gmail.com. 
Erillistä ilmoittautumista ei 
tarvita. Tulet vain kentälle omilla 
välineillä tai ilman. Seuralta saa 
lainaksi räpylöitä ja mailoja.

Kokeilukerrat ovat ilmaisia, 
mutta huolehdithan omasta 
vakuutuksestasi! Pelaajat ovat 
seuran puolesta vakuutettuja 

vasta, kun lisenssimaksut on 
maksettu. 

Kesäkauden hinta on 70 euroa 
ja kattaa seuran jäsenmaksun, 
lisenssin ja vakuutuksen. Jos 
et halua lunastaa vakuutusta, 
sen hinta vähennetään jäsen-
maksusta.



SULJE SILMÄSI.
TOIVO KOLMESTI.
SE ON SIINÄ.
UUSI T-SARJA!

Valtra-myyjäsi, AGCO Suomi Oy 
Jukka Lemmetyinen, 0400 153 656 
jukka.lemmetyinen@agcocorp.com

 
 

Luotettava ja  
turvallinen valinta 

Eero Reijonen 
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Kesän otteluohjelma

28.5.  18:00  NMK  ViU2  KUOPIO 
29.5.  15:00  MSS  ViU  JYVÄSKYLÄN KIRI JUNIORIT 
4.6.  15:00  NSS  ViU  JYVÄSKYLÄ 
7.6.  18:00  NMKS ViU2  JOENSUU 
8.6.  18:00  MMKS ViU2  KITEE 
10.6.  18:00  MSS  ViU  SIILINJÄRVI 
12.6.  15:00  NSS  ViU  KUUSANKOSKI 
13.6.  15:00  MMKS ViU2  NERKOO 
20.6.  17:00  NSS  ViU  LAPPEENRANTA 
23.6.  18:00  MSS  ViU  IMATRA 
30.6.  18:00  NSS  ViU  JOENSUU 
3.7.  15:00  MSS  ViU  LAHTI 
4.7.  15:00  NMKS ViU2  VARKAUS  
7.7.  18:00  MMKS ViU2  KESÄLAHTI 
10.7.  15:00  MSS  ViU  JYVÄSKYLÄN KIRI2020 
24.7.  17:00  NSS  ViU   SIILINJÄRVI 
24.7.  13:00  MSS  ViU  JOENSUU 
28.7.  18:00  MSS  ViU  KOUVOLA 
29.7.  18:00  MIMKS ViU2  KUOPIO 
31.7.  15:00  NSS  ViU  JOROINEN 
1.8.  15:00  NMKS ViU2  SIILINJÄRVI 
3.8.  15:00  NSS  ViU  HAMINA 
8.8.  15:00  MMKS ViU2  JUVA 
14.8.  15:00  MMKS ViU2  PUNKAHARJU Huom! Jyrin kentällä 
15.8.  15:00  NMKS ViU2  JYVÄSKYLÄ VALO 
22.8.  15:00  NMKS ViU2  KITEE 
29.8.  15:00  MMKS ViU2  MÄNTYHARJU 

Tarkista aikataulut viu.fi, 
pikaisetkin muutokset ohjelmiin ovat mahdollisia

Pelissä 
mukana!

Arttu 
Rummukainen

46
Asmo  
Varis

52
Jukka 
Rummukainen

47
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Laatoittaja, Ylämylly

Vakaumuksella vaikuttaen

Yrittäjä, eläkeläinen, Liperi Pankkitoimihenkilö, eläkeläinen

Viinijärvi. Rehellisyys maan perii.

 

Lähihoitaja, siivooja, Sit. Liperi, 

Elinvoimainen ja viihtyisä

asuinympäristö kaiken ikäisille,

kristillisiä arvoja unohtamatta.

Palveluesimies, terveydenhoitaja,

Liperi.  Arvot ja asiat yhdessä.

Seurakuntatyöntekijä, Liperi

Suurella sydämellä

Maija Silvennoinen
Sosionomi, Ylämylly. Kunnan 

kehittäminen arvoista tinkimättä
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