
lainen

2018



2

Viime keväänä uusiin toimitiloihin muuttanut Vedon toimis-
to kuhisee kiirettä kauden alkaessa. Nelimarkan liiketalossa 
sijaitseva toimipiste on tavoittanut avajaispäivästä lähtien 
asioijat entistä paremmin. Avarat tilat ovat mahdollistaneet 
myös Vedon fanituotevalikoiman esillepanon näyttävästi ja 
myymälämäisesti.

– Fanituotteiden kysyntä alkaa kallistua pikkuhiljaa kesä-
sesongin puoleen. T-paidat ja lippikset ovat kauden edetessä 
kysyttyjä, tosin viime kesä oli niin kylmä, että toppatakkia-
kin meni ihan mukavasti, nauraa Vedon toiminnanjohtaja 
Jukka-Pekka Kujala.

Vedon avausottelu Espanjan auringon alla innosti pai-
kalle matkaavaa fanijoukkoa sonnustautumaan yhtenäisiin 
Veto-Fuge -teemaisiin t-paitoihin, joita yhteistyökumppani 
Unique Branding toimitti pitkin poikin maailmaa melkoi-
sia määriä. 

– Katsomo näytti kotisohvalle mukavan sinivalkoiselta. 
Veto-fanit kyllä osaavat tunnustaa väriä, toimistosihteeri 
Taina Varpula toteaa.

Vedon fanituotteita on mahdollisuus shoppailla Vedon 
toimiston ohella seuran nettisivuilta, Saarikentän myynti-
pisteestä sekä Nelimarkan Leipomosta.

Tervetuloa talkooporukkaan!
Fanituotemyynnin lisäksi Veto tekee Nelimarkan kanssa tii-
vistä yhteistyötä tiedotustilaisuuksien ja muidenkin tem-
pausten järjestämisessä. Kausikorttien ja yksittäisten pää-
sylippujen hankinta onnistuu toimiston ohella niin ikään 
Nelimarkasta. Lippuja voi ostaa myös Lipputoimiston net-
tisivustolta.

Vedon väki muistuttaa, että tänä vuonna lippuja myydään 
Superin kotipeleihin läpi ottelutapahtuman. Tauon jälkeen 

ei siis ole enää 
vapaata pääsyä 
kentälle. 

Toinen uu-
distus koskee 
S a a r i k e n t ä n 

palveluita. Kovasti toivottu katsomomyynti tekee 
paluun tulevan kauden Superpesis-otteluihin.

Saarikentällä on tunnetusti tiivis tunnelma, joten 
peliä on mukava istahtaa seuraamaan omalle, tutul-
le vakiopaikalle.

– Kentältä voi edelleen lunastaa itselleen oman 
istumapaikan. Paikan hinta on 60 euroa kaudelta, 
Kujala kertoo.

Mikäli toiminta Vedon porukassa kiinnostaa ja 
tuntuu mukavalta ajanvietteeltä, uusia tekijöitä otetaan 
mielihyvin toimeliaaseen joukkoon mukaan. 

– Erilaisia tehtäviä löytyy kyllä jokaiselle. Toiminnan pyö-
rittäminen tässä mittakaavassa ei onnistuisi ilman aktiivisia 
talkoolaisia. Urheiluseura nähdään tärkeänä osana Vimpe-
liä, ja omalla työpanoksella ollaan valmiita auttamaan sen 
toimintaa, toiminnanjohtaja tietää.

Teksti ja kuvat: 
Eija Niemistö

Veto valmiina 
 hakemaan triplaa
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Vedon miehistö on valmiina hakemaan kolmatta peräkkäistä kultamita-
lia entistäkin kovempana. Tuleva kausi pelataan samalla kokoonpanolla 
kuin edellinen, ainoastaan Vedon ”seuraikoni” Tuomo ”Lönni” Lönn-
mark pisti räpylän naulaan ainakin Superpesiksen osalta.

Kausi 2017 sai upean päätöksen Hiukan pesisstadionilla neljännessä 
loppuottelussa, kun Veto ylsi kolmanteen ja ratkaisevaan voittoon. Ve-
to-fanit näyttivät silloin, mitä tarkoittaa kannustus. Hiukan stadionille 
oli saapunut suuri joukko Vedon faneja, ja se kannustus oli konsanaan 
kuin olisi pelattu Saarikentällä kotiottelua.

Vimpelin Vedon TV:n kautta saavuttamat kontaktit kasvoivat edel-
liskauteen verrattuna yli 25 %, eli seuramme huippupesäpallo kiinnos-
taa mediaa ja yleisöä.

Katsojamäärissä kaudella 2017 jäätiin edellisvuosista jonkin verran. 
Suurimpana syynä olivat kesän huonot säät. Kauden 2017 katsojakes-
kiarvo oli reilut 1700 henkilöä. Tulevalla kaudella tavoitteenamme on 
rikkoa 2000 katsojan keskiarvo. 

Vimpelin pesiskesään kuuluu kiihkeiden otteluiden lisäksi muun 
muassa junioripesäpalloa, missä Veto esiintyy laajalla rintamalla. 

Unohtaa ei sovi myöskään valtakunnallisia pesisleirejä. Juniorijouk-
kueissa löytyy myös vahvoja mitaliehdokkaita, joiden edesottamuksia 
kannattaa seurata. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa mahdollistaa laa-
dukkaat joukkueet eri ikäluokissa.

Naisten korisliigassa Vedon naisjoukkue taisteli viidenneksi, mikä on 
erinomainen suoritus huomioiden paikkakunnan koon ja seuran resurs-
sit. Tästä on hyvä jatkaa ja lähteä kohti uutta kautta 2018.

Tulevaan kesään kuuluu pesiksen lisäksi Vimpelin kesämarkkinat 
14.heinäkuuta. Markkinat pidetään edellisvuoden tapaan Saarikentällä.

Nuorisokuvissa pyörivät myös kesäaikaan suosituimmat ensi-illat.

Toivotan lukijoille aurinkoista kesää ja jännittäviä hetkiä pesiksen 
parissa. Nyt kaikki sankoin joukoin kannustamaan Vetoa kohti kol-
matta kultamitalia!

Vimpeli Veto ry
Tuomo Hovila

Puheenjohtaja

Vedon toimistolla tapaa myös tuttuja. Perttu Ruuska käväisi tutustumassa fanituotemyymälän vaatevalikoimiin pesiskiireidensä ohella.

Kunniapaikal-
la poseeraava 
Poika-patsas 
on toimiston 
vetonaula. Poika 
on kotiutunut 
pyöreän kirkon 
kuntaan erittäin 
hyvin, joten ma-
japaikan vaihdos 
ei kuulu pystin 
suunnitelmiin.

Nämä jalkineet löyty-
vät jokaiselta Veto-fa-
nilta. Legendaariset 
Reinot viimeistelevät 
asun kuin asun.
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tuppaa nykyään tulemaan, että viuhkamiehen 
mukaan jonkinlaista kartoitusta olisi syytä tehdä 
alueen putkistoihin.

– Kannattaisi varmaan tutkia tarkemmin, mitä 
sinne juomaveteen mahdetaan laittaa, hän nau-
reskelee.

Yhdessä eteenpäin
Sami-Petteri Kivimäki muistelee lämmöllä vuoden 
2015 hopeajuhlia silloisessa ravintola Sopupelissä. 
Yleisön reagointi joukkueen taisteluun oli huike-
an hienoa, ja himmeämpää mitalia juhlittiin kuin 
kultaa konsanaan.

– Nehän olivat kuin mestaruusjuhlat. Väitän, et-
tä tällä yksittäisellä tilaisuudella oli jopa ratkaiseva 
merkitys siihen, että nämä kaksi mestaruutta seu-
raavina kausina tulivat. Jos ihmiset eivät olisi näh-
neet joukkueen muutosta, eivätkä olisi ostaneet 
sitä, vaikutus olisi saattanut olla lamaannuttava.

Ykkössuosikin viittaa ilolla ja ylpeydellä kanta-
va joukkue toivoo, että yleisö osaisi riemuita tämän 
hetken tilanteesta ymmärtäen sen, että mikään ei 
ole itsestään selvää.

– Toivotaan, että tämä vaihe kestää kauan. Mut-
ta on vain realismia, että jonain päivänä sekin kau-
si tulee, että finaalipelejä ei välttämättä ole odo-
tettavissa. Nyt tästä hetkestä täytyy osata nauttia 
ja lähteä yhdessä yhteisönä hakemaan menestys-
tä. Tämä on Vimpelin oma juttu: todella tärkeä ja 
ainutlaatuinen.

Teksti: Eija Niemistö

Vimpelin Vedon Superpesis-miehistö on tar-
jonnut kannattajilleen ikimuistoisia hetkiä 
kaikkine mausteineen kuluneina kausina. 
Vuosi 2016 päätettiin mestaruusjuhliin ko-
tisaaressa ja viime syksynä huuhdottiin kul-
taa Hiukan pesisstadionilla.

– Molemmat olivat kokemuksina hyvin 
ainutlaatuisia ja yhtä arvokkaita, mutta nii-
hin johtaneet matkat täysin erilaisia. Kaudel-
la 2016 asiat menivät aika lailla suunnitelmi-
en mukaan, pysyimme terveinä ja pääsimme 
pudotuspeleihin parhaalla mahdollisella ko-
koonpanolla. Viime vuoden taival oli kaik-
kea muuta, ja muutokset olivat joukkueessa 
läpi kauden voimakkaita, pelinjohtaja Sa-
mi-Petteri Kivimäki kertaa.

Neljättä kauttaan Vedon viuhkassa esiin-
tyvä Kivimäki näkee mestaruudet selkeänä 
jatkumona joukkueessa tapahtuneelle isol-
le muutokselle, joka koettiin vuonna 2015. 
Porukka nuorentui, pelitapaa muutettiin ja 
samalla ravisteltiin myös joukkueen arvo-
maailmaa.

– Kaikki nämä muutokset olivat ehdotto-
mia edellytyksiä sille, että onnistumisia on 
tullut, ja joukkueen henkinen kasvu ja suo-
rituskyky ovat vahvistuneet. Itseluottamus 
on tällä hetkellä varmasti aivan eri tasolla 
kuin tuolloin liikkeelle lähdettäessä.

Potentiaalin maksimointia

”Sämpy” Kivimäen mukaan joukkue pääsi 
viime vuonna harjoittelemaan menestyksen 
jatkoa ja mestaruuden puolustamista. Jatku-
van kehityksen prosessiin on lanseerattu täl-
le kaudelle isoimmaksi tavoitteeksi pelillisen 
tason maksimointi.

– Pyrimme pelaamaan niin hyvää pesäpal-
loa kuin tällä joukkueella on mahdollisuus 
pelata. Viime kaudella emme jatkuvista loukkaantumisis-
ta johtuen pystyneet juurikaan näihin asioihin syventy-
mään. Tämä on meille kiehtova tavoite, koska se osoittaa, 
että paljon on vielä tehtävissä. Jos siihen yllämme, tulos 
on todennäköisesti aika hyvä. Ja sanomattakin on selvää, 
että kahden mestaruuden jälkeen tavoitteenamme on kol-
mas mestaruus.

Vaikka joukkueen esitys ei hallipelien lopputurnauksessa 
pelinjohtajaa tyydytä, talvikausi kokonaisuutena oli hänen 
mielestään onnistunut.

– Olemme pelanneet tietoisesti aika paljon, ja saa-
neet samalla valmisteltua kesää varten useita pelaajia. 
Näin pystymme kierrättämään pelimiehiä, jos joillakin 
on vaivoja tai mikäli haluamme jakaa pelitaakkaa. Otte-
lumäärä ja -tahti nykypesiksessä on niin raaka, että rin-
kiä on oltava.

Materiaalia löytyy
Vedon miehistössä on ollut harjoittelukuukausina mukana 
19 pelaajaa. Lähtökohtana on, että kausi pyritään viemään 
läpi 15 pelimiehellä.

– Tässä määrässä on mukana myös niitä kavereita, ketkä 
pelaavat farmiyhteistyön kautta Vähässäkyrössä tai juniori-
sarjoissa. Tilanne näyttää hyvältä, ja pelaajille on tiedossa 
kaudelle omantasoisia pelejä.

Kivimäki tähdentää, että on ehdottoman tärkeää miet-
tiä koko ajan asioita pidemmälle, eikä edetä vain tulevan 
kauden päämäärä silmissä kiiluen.

– Kun isoa kuvaa valmennetaan hyvin, silloin lyhyem-
pikin tähtäin on paljon herkemmin saavutettavissa.

Tulevana kesänä tullaan jälleen näkemään muutama de-
bytantti runkosarjan otteluissa.

– Ei ole realistista ajatella, että koko kausi pystytään ve-
tämään läpi 12 miehellä. Meidän tapauksessamme kilpai-
lutilanne on myös aito, enkä pysty vielä varmuudella sano-
maan, millaiseksi ykköskokoonpano muotoutuu.

Ihmepoika lautasen ääreen

Jussi Haapakosken siirryttyä Lapualle, Kivimäen aisapari-
na pelinjohdossa nähdään toinen pesiskenttien konkari, 
Pasi Tyynelä.

– Meillä on Pasin kanssa yhteistä historiaa takana useita 
vuosia, ja tiedän hyvin hänen vahvuusalueensa. Pasi tuo 
tinkimätöntä, 110-prosenttista asennetta tekemiseen sekä 
kokemusta ja osaamista kaaripelaamiseen.

Joukkueen terveystilanteesta pelinjohtajalla on hyvää 
kerrottavaa. Matias Rinta-ahon kuntoutus etenee aikatau-
lussaan, ja mies nähtäneen tositoimissa kentällä juhannus-
tauon tietämillä.

– Voi olla, että kuntoutuksen aikatauluissa ollaan jo-
pa vähän edellä, mutta mitään riskejä ei tietenkään asian 
suhteen oteta.

Mukavia uutisia kuuluu myös lukkarin tontilta. 
– Ruuskan Perttu on harjoitellut nyt ensimmäistä kaut-

ta oikein kunnolla lukkarin hommia ja hän tulee syöttä-
mään muutaman pelin runkosarjassa. Tämä antaa Hei-
mosen Jannelle vähän lepoaikaa, sillä 32 peliä runko-
sarjaa on kova määrä, jonka jälkeen pitää vasta ruveta 
oikeasti pelaamaan. Ja yleisölle on varmasti mielenkiin-
toista nähdä ihmepoika lukkarina jossain kohtaa. Lisäksi 
meillä on Lassilan Taneli ringissä, joten tämäkin puoli 
on nyt ihan ok.

Kovia pelimiehiä
Tuomo Lönnmarkin lopettamispäätös jättää ison aukon 
joukkueeseen, mutta muutokseen on valmistauduttu.

– ”Lönnin” merkitys pelillisesti on ollut äärettömän iso 
ja varsinkin ulkopelissä hän oli todella tärkeä palanen. Niin 
ikään hänen vaikutuksensa joukkueeseen rauhallisena isä-
hahmona oli merkittävä. Heikkalan Olliin luotan kyllä täy-
sin ja tiedän, että hän pystyy hyvin hyppäämään ulkope-
liin Lönnin paikalle. Mutta isot ovat saappaat, mitkä pitää 
pystyä täyttämään.

Olli Heikkalan ohella Arttu Ruuska nousi isoon rooliin 
viime vuoden ratkaisupeleissä. Kivimäki sanoo odottavansa 
mielenkiinnolla Ruuskan tulevan kauden esityksiä.

– Arttu on mennyt fyysisesti taas harppauksen eteenpäin. 
Häneltä oli kova temppu jo vuonna 2015 tulla kakkosvah-
diksi ja pelata finaalisarjaa 17-vuotiaana. Viime kesänä hän 
otti kylmiltään kesken välierien Haapakosken Samin pai-
kan. Kyllä siinäkin vähän nuppia kysytään. 

Sen verran taitavia pelimiehiä Halsua-Veteli -suunnasta 

Sami-Petteri Kivimäki ei ota paineita ennakkosuosi-
kin asemasta. Hallitsevan mestarin titteliä lähdetään 
uusimaan koko sinivalkoisen yhteisön tukemana. Kuva: 
Niina Elgland

Kaksi peräkkäistä kultaa – 
kaksi erilaista matkaa
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Jere Saukko

Alajärven Ankkurien kasvatti 
Jere Saukko nähdään joukku-
eessa linjapelaajan ja etenijän 
rooleissa. Frisbeegolfia ja las-
kettelua harrastava rakennus-
mestari/insinööriopiskelija on 
erityisen taitava jalkapallon 
pomputtelussa. Kohta men-
nään taas!, kuuluvat 24-vuoti-
aan ”Jarin” terkut kotiyleisölle.

Taneli Lassila

Lukkarina ja vaihtajana esiin-
tyvä Taneli Lassila on Vedon 
oma kasvatti. 19-vuotias va-
rusmies harrastaa kaikenlaisia 
maila- ja pallopelejä. Tervetu-
loa katsomaan maailman pa-
rasta pesistä!, huikkaa ”Tau-
no” kannattajille.

Mikko Haukkala

Yrittäjänä työskentelevä 
Mikko Haukkala on saanut 
pesisoppinsa Ylihärmän Pe-
sis-Junkkareissa. Metsästys-
tä ja lentopalloa harrastava 
”Leksa” vartioi ulkokentällä 
kopparin tonttia ja pelaa sisäl-
lä vaihtajan roolissa. 33-vuo-
tias urheilija osaa vähän sitä 
sun tätä pyörien ja mopojen 
kunnostamisesta takin veto-
ketjun ompelemiseen. Ilman 
teitä ei olisi meitä! Kiitos faneil-
le!, lähtevät hänen terveisensä.

Olli Heikkala

22-vuotias Olli Heikkala on 
vuotta vaille raksainssi. Vete-
li Pesiksen kasvatti on jouk-
kueen vaihtaja ja etuhenkilö, 
jonka lisäksi hän toimii poru-
kan DJ:nä. 22-vuotias ”Höyk-
kypetteri” harrastaa marjas-
tusta, biljardia ja muita si-
sällä pelattavia mailapelejä, 
monenlaisia veistotöitä sekä 
partiota. Erityistaidokseen 
hän nimeää äärimmäisen tek-
nisen nerokkuuden. Pysykää 
terveinä!, kuuluu hänen tervehdyksensä.

Matias Rinta-aho

Vimpelin Vedossa lajin pariin 
päätynyt Matias Rinta-aho 
pysäyttää pallot etukentällä 
ja esiintyy sisäpelissä kotiutta-
jan tehtävissä. Vimpelin teol-
lisuusmaalauksessa työsken-
televä ”Maasturi” on iältään 
26 vuotta. Harrastuksikseen 
hän nimeää metsästyksen ja 
kalastuksen. Sankoin joukoin 
kesällä kannustamaan Saari-
kentälle ja miksei muuallekin!, 
tervehtii Matias kotiyleisöä.

Vimpelin Vedon 
Superpesis-miehistö 2018

Mikko Kanala

25-vuotias Mikko Kanala näh-
dään joukkueessa polttajan 
ja vaihtajan rooleissa. Fris-
beegolfia ja golfia harrastava 
Halsuan Toivon kasvatti on 
ammatiltaan pesäpalloilija/
yksilövalmentaja. ”Kanis” on 
erittäin hyvä laittamaan ruo-
kaa ja piirtämään. Jatketaan 
samaan malliin!, hän kannus-
taa katsojia.

Janne Heimonen

Sairaanhoitajana työskente-
levä Janne Heimonen on Ve-
don oma kasvatti. Ulkokentäl-
lä lukkarina ja sisäpelissä täy-
temiehenä esiintyvä ”Heimo” 
on iältään 24 vuotta. Harras-
tuksikseen hän mainitsee pal-
lopelit, elokuvat, koiran kans-
sa touhuilun ja hyvän ruoan. 
Hyvää pesiskesää 2018!, Jan-
ne moikkaa katsomoa.

Arttu Ruuska

Liiketalouden opiskelija Art-
tu Ruuska mainitsee erityis-
taidokseen matikkapään. Sa-
libandya ja frisbeegolfia har-
rastava ”Arska” viihtyy ulko-
kentällä etukentällä, linjape-
laajana tai kopparina. Sisä-
pelissä hänet nähdään ete-
nijän ja vaihtajan tehtävissä. 
Halsuan Toivon kasvatti on 
iältään 20-vuotias. Kaikki pe-
liin!  huutelee ”Arve” Saari-
kentän yleisölle.

Teemu Isoketo

Kaikenlaisia pallopelejä har-
rastava Teemu Isoketo on 
joukkueen etenevä pesävahti. 
31-vuotias projekti-insinööri 
on Vimpelin oma kasvatti. Au-
rinkoista kevättä kaikille Vedon 
kannattajille! Tulkaahan ken-
tälle heti kauden alusta lähtien 
kannustamaan meitä!, kuulu-
vat ”Minin” terveiset kannat-
tajille.

Severi Lassila

25-vuotias Severi Lassila esiin-
tyy joukkueessa kakkospoltta-
jana sekä sisäpelissä vaihtajan 
ja kotiuttajan tehtävissä. Ve-
dossa pesisoppinsa saanut 
opiskelija harrastaa saliban-
dya. ”Seppo” mainitsee eri-
tystaidokseen hiihdon. Kaikki 
katsomaan huippupesistä Saa-
reen!, hän huutelee.

Aleksi Rantala

Veteli Pesiksen kasvatti Alek-
si Rantala opiskelee liikun-
ta-alaa. Etenijän ja vaihtajan 
rooleissa viihtyvä pelaaja näh-
dään ulkopelissä etukentäl-
lä. 18-vuotiaan ”Allun” har-
rastuksiin kuuluu jääkiekko.  
Kaikki peliin!, Aleksi kannus-
taa kotiyleisöä.

Ville Takala

Penkkiurheilua harrastava 
Ville Takala on hankkinut pe-
sisoppinsa Veteli Pesiksen vä-
reissä. 20-vuotiaan opiskeli-
jan pelipaikka löytyy ulkoken-
tältä polttolinjasta. Sisäpelissä 
hän esiintyy etenijän ja vaih-
tajan tehtävissä. Kauden alku 
on jo ovella, ääntä kentälle!, 
”Pitkäville” muistuttaa kan-
nattajia.

Perttu Ruuska

Hyvät unenlahjat omaa-
va Perttu Ruuska viihtyy ul-
kovuorossa lautasen ääres-
sä ja sisäpelissä kotiutta-
jana. 17-vuotias opiskelija 
on Halsuan Toivon kasvatti. 
Harrastuksekseen ”Pera” ni-
meää frisbeegolfin. Jatketaan 
siitä mihin viime syksynä jää-
tiin!, hän heittää terveisensä 
Vedon kannattajille.

Timo Hanhisalo

25-vuotias Timo Hanhisalo 
harrastaa metsästystä ja ka-
lastusta. Halsuan Toivossa la-
jiin tutustunut rakennusmies 
tilkitsee ulkopelissä etukent-
tää ja toimii sisällä vaihtajana 
ja kotiuttajana. Pidetään kat-
somot täynnä kesällä!, lähtee 
”Tirsan” toive yleisön suun-
taan.

Elmeri Anttila

Vedon oma kasvatti Elmeri 
Anttila harrastaa kaikenlaisia 
pallopelejä. Erityisen hyvistä 
jutuistaan tunnettu ”Elmu” 
nähdään mailan varressa ko-
tiuttajana ja vaihtajana. Ulko-
kentällä 17-vuotias opiskelija 
vartioi kopparin tonttia. Tul-
kaa jatkossakin saareen kan-
nustamaan Veto voittoon!, 
hän lähettää muistutusta si-
nivalkoiselle yleisölle.
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Pirkka-Pekka Ylisuutari

Vimpelissä kasvanut Pirk-
ka-Pekka Ylisuutari on am-
matiltaan graafinen suun-
nittelija. 34-vuotias ”Pp” on 
erittäin hyvä tuhlaamaan ra-
hansa vinyylilevyihin. Jouk-
kueen mediahuuhaa harras-
taa musiikkia, harrastefutista 
ja -jääkiekkoa. Lisäksi hän on 
intohimoinen penkkiurheilija. 
Kovat ja korkeat huudot!, hän 
tsemppaa kotiyleisöä.

Janne Liikala

Alajärven kasvatti Janne Liika-
la opiskelee ja tekee koti-isän 
tärkeää työtä. Pian 31 vuot-
ta täyttävä huoltaja harras-
taa pesiksen ohella lentopal-
loa. ”Jansku” on taitava kah-
vin purskuttelussa. Jatkakaa 
samaan malliin!, hän pistää 
terveisiä Saarikentän laidalle.

Tekstit: Eija Niemistö
Kuvat: Pirkka-Pekka Ylisuutari

Pasi Tyynelä

Kakkospelinjohtaja Pasi Tyyn-
elä harrastaa kaukalopalloa, 
kuntosalilla käyntiä ja koi-
ran kanssa ulkoilua. Seinäjo-
en Maila-Jussien kasvatti on 
ammatiltaan sairaanhoitaja 
ja urheiluhieroja. 44-vuotias 
”Reni” on erityisen hyvä ko-
titöissä. Nähdään Saariken-
tällä!, kuuluvat Pasin tervei-
set kannattajille.

Kari Kleemola

Metsästystä harrastava Ka-
ri Kleemola on ViVe:n oma 
kasvatti. 46-vuotias osapäi-
väkoutsi on erityisen taidokas 
laiskottelussa. Sisältä sinistä ja 
valkoista, taas unelma mesta-
ruudesta, sanailee ”Kankea” 
tervehdyksen Vedon faneille.

Jussi Järvinen

Katsomovalmentaja Jussi Jär-
vinen viihtyy pesiksen ja ra-
viurheilun parissa. EEPEE 
S-marketin ryhmäpäällikkönä 
toimivalla ”Laturilla” on ikää 
40 vuotta. Maila-Jussien kas-
vatti on taitava naruhyppe-
lyssä. Jatkakaa samaan mal-
liin!, hän huikkaa Saarikentän 
yleisölle.

Heikki Seppä

Joukkueenjohtaja Heikki Sep-
pä on Vedon kasvatti. Kaksi-
pyöräisiä harrastava ”Hese” 
kuuluu myös Tuohiperän Taa-
pertajien aktiiveihin. Ikävuo-
sia Heikillä on mittarissa 60+. 
Erityistaidokseen hän nimeää 
kokemuksen. Ääntä kentälle!, 
patistaa Heikki kannatusjouk-
koja.

Raimo Koskela

Joukkueen kuljetuspäällikkö 
Raimo Koskela on amma-
tiltaan autonkuljettaja. Ikää 
”Raipella” on pyöreät 70 
vuotta. Tuohiperän Täräyksen 
kasvatti harrastaa kalastusta, 
hiihtoa ja pyöräilyä. Erityistai-
doiltaan hän on monitaitoi-
nen. Kaikki joukolla Saariken-
tälle! kuuluu Raimon terveh-
dys Vedon kannattajille.

Joonas Suominen

Pallopelien parissa viihtyvä 
Joonas Suominen on jouk-
kueen etenijäjokeri. Halsuan 
Toivon kasvatilla on ikää 23 
vuotta. Fysioterapeutti-opis-
kelija/hieroja tunnetaan myös 
Tee se itse -tyyppinä. Tava-
taan kentällä!, hän tervehtii 
kannattajajoukkoja.

Janne Mäkelä

Lyöjäjokeri Janne Mäkelä on 
Vedon kasvatti. 36-vuotiaan 
valurin harrastuksiin kuuluu 
golf. Käykää katsomossa!, 
lähtee ”Mäksän” kehotus 
kannattajille.

Henri Puputti

Myyntipäällikkönä työskente-
levä Henri Puputti omaa mie-
lenkiintoisen erityistaidon: 
hän osaa lentää. Kankaan-
pään kasvatti esiintyy jouk-
kueessa ulkokentällä koppari-
na ja sisäpelissä multipelaajan 
tehtävissä. 34-vuotias ”Pudu” 
viihtyy vapaa-aikanaan golfin 
parissa. Teidän tuki on korvaa-
matonta. Näyttäkää se taas 
sanoin joukoin kesällä!, hän 
muistuttaa Vedon kannatus-
joukkoja.

Sami Haapakoski

Ylivieskan Kuulan kasvatti Sa-
mi Haapakoski harrastaa mai-
lapelejä. Vaihtajana ja kotiut-
tajana viihtyvä linjapelaaja on 
ammatiltaan yrittäjä. ”Sigge” 
on iältään 35 vuotta. Saares-
sa nähdään!, hän tervehtii ko-
tiyleisöä.

Sami-Petteri Kivimäki

33-vuotias asiakkuuspäällikkö 
Sami-Petteri Kivimäki on Sei-
näjoen Maila-Jussien kasvat-
ti. Pelinjohtajan harrastuksiin 
kuuluu kuntoilu voimaillen tai 
juosten. ”Sämpyn” erityistai-
to on tehdä joukkueesta en-
tistä parempi. Yhdessä men-
nään teemalla: Ei kahta ilman 
kolmatta!, hän muistuttaa si-
nivalkoista väkeä.

Pysy Vedon 
matkassa 

mukana

Kuva: Pirkka-Pekka Ylisuutari

@vimpelinveto

@vimpelinveto

@vimpelinveto

Vimpelin Veto 

www.vimpelinveto.fi
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Viime kausi toi Janne Heimoselle pelikent-
tien jättipotin. Kaulaan asetettiin Hiukan 
humussa toinen peräkkäinen kultamitali, 
ja kauden päätösristeilyllä mies nimettiin 
Vuoden lukkariksi.

– Mestaruus on asia, jota tavoitellaan, 
joten sen saavuttamisella on iso merkitys. 
Olemme tehneet monta vuotta tiiviisti hom-
mia niin joukkueena kuin yksilötasolla tä-
män päämäärän eteen. Molemmat mesta-
ruudet tuntuivat ihan yhtä hyviltä. Ensim-
mäinen on toki aina ensimmäinen, ja sen 
voitimme ihan omanlaisessa tunnelmassa 
kotikentällä.

Vuoden lukkari -titteli tuli Heimoselle pie-
nenä yllätyksenä.

– Viime kesä oli mielestäni sellainen, että 
tunnustuksen olisi voinut myöntää aika mo-
nelle, eikä valinta olisi mennyt pieleen. To-
ni Kohonen on aina varteenotettava, ja Topi 
Kosonen pyörittää lähestulkoon yksin koko 
joukkuettaan. Mika Väisänen lopetti uran-
sa, joten hänellekin sitä olisi voinut ajatel-
la.  Minulla varmaan painoivat vaakakupissa 
nuo mestaruudet, mutta en osannut valintaa 
sillä lailla odottaa, hän kertaa.

Isän ja isoveljen jalanjäljissä
Lukkarin tontti vakiintui Heimosen pelipai-
kaksi jo junnuvuosina. Pesti kulkee suvus-
sa verenperintönä, sillä Timo-isä ja isoveli 
Anssi ovat kumpikin esiintyneet aikanaan 
syöttöpuuhissa.

– Isä ja Anssi ovat olleet minulle tietyn-
laisia esikuvia nuorempana. En välttämättä 
olisi ruvennut pelaamaan pesäpalloa lain-
kaan ilman heidän vaikutustaan, tosin Vim-
pelissä on suuri vaara, että lajin pariin olisin 
päätynyt joka tapauksessa, hän naurahtaa.

Isä oli myös poikansa joukkueen valmen-
tajana juniorivuosina ja toimi muutenkin 
harjoittelukaverina.

– Hänen pelejään en juurikaan muista. 
Silloin kun synnyin, isän ura alkoi olla jo 
ehtoopuolella. Olen nähnyt muutaman otte-
lun VHS:ltä, kun niitä sattuu olemaan talles-
sa. Anssin pelaamista on tullut sitten enem-
män seurattua.

Pystyykö nuorin Heimosista nimeämään 
jotain yhteneväistä seikkaa saman perheen 
lukkarien toiminnoista?

– Vaikea sanoa. Välttämättä mitään yh-
teistä ei ole. Oma työskentelyni on jalostu-
nut vuosien varrella eri vaikutteista, mutta 
sieltä kaikki on alkunsa saanut, mitä isän ja 

Anssin kanssa on harjoiteltu.

Kaarelta suut suppuun
Janne Heimosen mielestä huippulukkarille 
ei ole olemassa tiettyä määritelmää.

– Jokainen pelaa omilla vahvuuksillaan, 
sovittaen ne joukkueen pelityyliin. Jollakin 
on kova käsi, joku omaa hyvän pelisilmän 

ja toinen taas on hyvä hakemaan näppejä. 
Ehkä on mahdotonta olla kaikkea, mutta läh-
tökohta on se, että ne ovat ominaisuuksia, 
joita voi harjoitella ja vahvistaa.

Henkinen kovuus tulee lukkarin mukaan 
siitä, että on valmistautunut kuhunkin koh-
taamiseen huolella.

– Itselleni aamutreeni on tosi tärkeä. 

Jotkut treenaavat aamulla vaan vartin ja 
herättelevät kroppaa, mutta minulla menee 
melkein 45 minuuttia, koska syöttelen puoli 
tuntia.  Jos aamulla ei ole tehnyt sitä, mitä 
normaalisti tekee, ei olo ole välttämättä niin 
itsevarma. Silloin ulkoisetkin seikat saattavat 
vaikuttaa peliin. Ja tietenkin kokemus vai-
kuttaa henkiseen puoleen. Mitä enemmän 
pelejä on alla, sitä helpompi niihin on val-
mistautua ja miettiä mahdollisia tilanteita 
etukäteen.

Mainiosti kulkeva peli laimentaa myös 
kaaren psyykkausyritykset.

– Jos kuittailulle antaa mahdollisuuden, 
kyllähän sitä tulee. Mutta kun itse pelataan 
hyvin, ja tehdään palot heti alkuun, kaari 
hiljenee aika äkkiä.

Kausi kerrallaan
Janne Heimonen pelasi ensimmäiset Super-
pesis-ottelunsa vuonna 2012. Kauteen sisäl-
tyi pelejä niin Vedossa kuin Jyväskylässä. 
Seuraavalla kaudella lukkari edusti vuokra-
pelaajana naapuriseura Ankkureita, mutta 
kesä jäi kesken käsileikkauksen vuoksi.

Kausi 2014 oli käänteentekevä tuolloin 
vielä A-poikaikäisen Heimosen uralla. Ve-
don lukkari Hannu Huuskonen sai pallon 
päähänsä Kouvolassa ja joutui väistymään 
toviksi pelikentiltä.

– Pelasin puolesta kesästä pelejä jonkin 
aikaa sekä yhden finaalin. Nuo kaikki olivat 
semmoisia vähän sekavia kausia, joiden rin-
nalla olin lukkarina koko ajan junioreissa. 
2015 oli ensimmäinen täysi kausi Superia 
Vimpelissä, hän kertaa.

Kesällä 25 vuotta täyttävä Heimonen ei 
mieti uraansa eteenpäin pitkällä tähtäimellä.

– Katselen aina kauden kerrallaan, kuinka 
on intoa jatkaa, ja mikä elämäntilanne mil-
läkin hetkellä on.

Janne Heimonen valmistui 2016 joulu-
kuussa sairaanhoitajaksi. Hän suuntautui 
opiskeluissaan psykiatriaan. Koti ja työpaik-
ka löytyvät kumpainenkin Seinäjoelta.

– Töiden ja pesäpallon lisäksi ei oikein 
muuta ehdi harrastaa. Koiran kanssa tulee 
ulkoiltua ja jotain hommailtua. Siinäpä se 
vapaa-aika kuluu.

Teksti ja kuva: Eija Niemistö

Aamutreenit Heimosen ykkösjuttu

Vuoden lukkari tutkii tarkasti vastustajan sisäpe-
liä, jotta oikeat aseet löytyvät joka tilanteeseen.  
Kuva: Niina Elgland

Aikainen lintu
palon
nappaa

Janne Heimonen start-
taa uuteen kauteen 
mielellään mestarin 
roolissa.



7

Olli Heikkala sanoo olevansa analyytti-
nen urheilija. Tämä seikka käy nopeasti il-
mi miehen päästessä jutuissaan vauhtiin. 
Nuori pesäpalloilija myöntää tutkivansa 
vastustajien tekemisiä perinpohjaisesti, ja 
omatkin otteet pelikentillä joutuvat jatku-
vasti tarkkaan puntariin.

– Käytän pelimatkat tulevan vastustajan 
edellisten pelien seuraamiseen. Mietin pal-
jon muiden joukkueiden pelaamista, kuten 
miten kukakin lyö tietyssä tilanteessa. Jos-
kus joku meidän porukasta saattaa ajatella, 
että olen tosi neuroottinen näiden asioiden 
suhteen. Mutta koen saavani siitä rauhaa, 
ja on aivan eri fiilis lähteä pelaamaan, kun 
on hyvin valmistautunut. Tätä se nykype-
sis on.

Tilastoja Heikkala ei seuraa, eivätkä hä-
nen omat tavoitteensa ole numeraalisia.

– Pyrin siihen, että oma pelaamiseni on 
mahdollisimman tehokasta ja järkevää. 
Analysoin sitäkin koko ajan. Tämä piirtee-
ni on vahvuus ja heikkous samaan aikaan, 
hän naurahtaa.

”Lönnin” tontille
Veteli Pesiksen kasvatti siirtyi Vimpelin vä-
reihin vuonna 2013 pelaamaan viimeistä 
kauttaan B-junnuissa. A-pojissa Heikkala 
esiintyi jo Vedon sopimuspelaajana. Sit-
ten terveydelliset ongelmat iskivät ja toi-
vat mutkia matkaan.

– Selkä rupesi oikuttelemaan ja sieltä 
löytyi rasitusmurtuma. Käytännössä puo-
litoista kesää meni sen kuntouttamisessa 
eli kyse oli pidemmästä projektista. Viime 
kesä oli ensimmäinen ehjä, ja sitä edellinen 
semmoinen puoliska. Olin tuolloin vuok-
ralla Kempeleessä ja pelasin Vedossa viiti-
sen ottelua.

Vuoden 2016 mestaruutta palloilija ei 
pidä omanaan.

– Ei se kyllä minun ole, vaikka tein pal-
jon erilaisia hommia ja olin valmennuksen 
apuna sun muuta. On hienoa, että viime 
kauden mestaruus tuli itsellekin pelaamalla.

Heikkala pääsi huuhtomaan kultaa syk-
syn päätteeksi isossa roolissa.

– Ei sitä oltu ehkä niin suureksi alun 
perin kaavailtu, mutta vastuuni kasvoi 
loukkaantumisten myötä. Joukkueessa oli 
pakko tehdä ratkaisuja, ja minut nostettiin 
keulaan pelaamaan. Menin aina eteenpäin 
peli kerrallaan. Ehkä se toi juuri tulosta, 
kun ei ollut niin hirveästi odotuksia, hän 
pohtii.

Tälle kaudelle Olli Heikkala perii ulkope-
litontin Superpesis-kentät jättäneeltä Tuo-
mo Lönnmarkilta.

– Nyt ei ole isot kengät vaan iso räpylä 
täytettäväksi, hän nauraa.

– Kyllä ”Lönni” oli tosi tärkeä joukku-
eelle. Nyt varmasti moni on huomannut, 
miten paljon arvoa hän toi tähän touhuun. 
Lönnin työskentelyä etukentällä arvoste-
taan. Hän pelasi lähellä, eikä paljon väistel-
lyt palloja vaan otti osumaa. Yritän tuoda 
tälle pelipaikalle nyt omaa näkemystäni ja 
ajatuksiani. Olen varmasti siinä erityyppi-
nen kuin Lönni, ja kurinalaisesti pitää pys-
tyä tietyt tilanteet pelaamaan.

Syksyllä pelataan shakkia
Vedon Superpesis-miehistöä Olli Heikkala 
luonnehtii ainutlaatuiseksi.

– Sanotaanko, että ei toista tämmöistä 
löydy. Porukka on täynnä hauskoja heppu-
ja. Meillä on omat juttumme ja tietynlai-
nen huumorintaju. Täytyyhän sitä kivaakin 
olla, että tätä hommaa jaksaa tehdä. Itse 
kuulun pukukopissa varmaan siihen po-
rukkaan, joka on enemmän äänessä. Jouk-
kueessa on kyllä mukana hiljaisempiakin 
tyyppejä.

Urheilija uskoo, että mitalit tullaan ja-
kamaan tänäkin vuonna edelliskausilta tu-
tuksi tulleen nelikon kesken.

– Yllätyksiä toki voi aina tulla, ja varsin-
kin runkosarjassa saattaa sattua kaikenlais-
ta. Sarja on pitkä, ja luvassa on kaikille vai-
keita pelejä. Syksyn ottelusarjoissa korostu-
vat aikanaan tasoerot, materiaalin laajuus 
ja kyky reagoida. Syksyn pelit ovat mieles-
täni vähän kuin shakinpeluuta. Silloin tie-
detään vastustajasta kaikki mahdollinen, 
ollaan varuillaan ja mietitään tosi tarkasti, 

Pelikenttien pohdiskelija

Olli Heikkalalla ei ole ollut idoleita lajin parista, mutta hän sanoo seuranneensa nuorempana Sami Haapa-
kosken pelaamista. Mies toivoo olevansa jonain päivänä itse hyvä esikuva pikkujunnuille. 

Nopsajalkainen palloilija ottaa 
kentällä asioihin kantaa, mutta 
ei pidä itseään erityisen tulisielui-
sena. Tuulettaa silti voi, ja pitää, 
aina sopivan tilanteen tullen. 
Kuva: Niina Elgland

miten missäkin tilanteessa toimitaan. Kyse on 
aika paljon ihmistuntemuksesta.

Jyväskylässä asuva 22-vuotias Heikkala 
opiskelee rakennusinsinööriksi. Opintoja on 
jäljellä vielä vuoden verran.

– Tekniikka ja käytännön suunnittelu 

kiehtovat minua. Niissä pätevät samat sei-
kat kuin otteluihin valmistautumisessa. Jos 
asiat tekee oikeasti huolella, ja jokainen pa-
likka loksahtaa kohdalleen, homma luonnis-
tuu ja toimii.

Teksti ja kuva: Eija Niemistö
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Merkittävä luku Vedon pesishistoriaa sai pisteen peräänsä viime syksynä, kun Tuomo Lön-
nmark kohotti ensimmäisenä ilmaan Poika-patsaan Sotkamon Hiukan pesisstadionilla. 
Vaikka sinivalkoinen yleisö vielä tämänkin jälkeen elätteli toiveita miehen uran jatkosta 
korkeimmalla sarjatasolla, mestari itse oli päätöksensä mielessään tehnyt.

– Jo edelliskaudella ajattelin, että enää yksi vuosi. Ja viime kesänä tiesin, että tähän se 
loppuu. Itselleni oli mukava yllätys, kun Puputti lykkäsi Poika-patsaan käsiini. Siinä vai-
heessa joukkuekin oli päätöksestäni tietoinen, ”Lönni” kertaa.

36-vuotias Lönnmark myöntää, että pelivuosia huippupesiksen parissa olisi voinut olla 
edessä vielä useita, mutta kaikki loppuu aikanaan. Kysymykseen, onko pitkän linjan veto-
lainen tuntenut haikeutta ratkaisustaan, hän vastaa pään pudistuksella.

– Olo on ehkä helpottunut. Touhu vei vaan niin pirusti aikaa, kun käy töissä ja lapset-
kin ovat jo tuossa iässä, että heitä pitää kuskata harjoituksiin. Tosin, kiireet eivät ole sinän-
sä vähentyneet, mutta nyt voin mennä treenaamaan pesistä silloin kun haluan. Harrastan 
jääkiekkoa, pelaan tennistä ja olen ruvennut käymään avannossa pari kertaa viikossa. Joka 
ilta on jotain. En minä osaa olla kotona sohvalla makaamassa.

Vetelistä mieheks, ei ura jää pieneks
Veteli Pesiksen kasvatti edusti Vetoa urallaan yhtäjaksoisesti 15 vuotta. Ikimuistoisimmiksi 
hetkiksi Lönni nimeää mestaruuksien ohella Superiin nousun vuonna 2003.

– Tulin Vimpeliin Ykköspesis-joukkueeseen, ja ekan vuoden päätteeksi nousimme. Se 
oli mahtava kokemus, sillä jo pienenä haaveilin, että jonain päivänä pelaisin Superpesistä. 
Vuosina 2004 ja 2005 jäätiin karsintasarjaan. En olisi silloin uskonut, että jossain vaihees-
sa ollaan finaaleissa kahdeksan kertaa putkeen, Lönni myöntää.

Yhdeksän mitalin mies muistelee ajatelleensa ensimmäisen mestaruuden jälkeen, että 
kultakannassa pysytään tämän jälkeen joka vuosi.

– Mutta eihän niitä sitten meinannutkaan enää tulla. Kaksi viimeistä mestaruutta tuntuu 
kyllä tosi hyvältä. Viime syksystä erityisen teki se, että vierasjoukkueet eivät yleensä ole Sot-
kamossa juhlineet. Mutta nyt sotkamolaiset olivat semmoisia, mitä me olimme muutaman 
vuoden ajan. Heistä ei vaan lähtenyt kaikkea irti, ja me olimme parempia.

Lönni kuorsaa kömmelissä
Kärkietenijänä pitkään kirmannut Lönni esiintyi viimeisimpinä vuosinaan mailan varres-
sa vaihtelevissa rooleissa. Ulkopelissä pelaaja viihtyi vastustajien kiusana aina etukentällä.

Vuosi 2015 on painunut Veto-fanien mie-
leen melkoisena Lönni-showna. Keskikesäl-

lä huiman lyöntivireen löytänyt konkari 
ryhtyi kotiuttamaan miehiä siihen mal-
liin, että numero neljä keikkui hihassa 
vielä viimeisessä finaalissa.

Urheilija kohauttaa vaatimatto-
masti olkapäitään palatessaan noi-
hin kuviin ja tunnelmiin.

– En minä tiedä, mitä silloin oi-
kein tapahtui.

No, kyllä pesiskansa tietää. Fak-
tahan on, että sympaattisen pelimi-

ehen mukana joukkueesta lähtee 
teille tietämättömille iso palanen 

osaamista niin pelillisesti kuin 
henkisesti.

– Ehkä minulla on 
ollut vähän semmoi-

nen isällinen roo-
li, kun on pitä-

nyt nuorempi-
en perään kat-
soa. Ja tieten-
kin Mäksän 
(Janne Mäke-
lä) perään. En 
osaa sanoa, 
kuka tämän 
tehtävän ot-
taa haltuun. 
V a r m a a n 
Heikki Se-
pälle lankeaa 
nyt vielä suu-

rempi rooli.
Lönnmar-

kin tavaramer-
kiksi muodostu-

nut bussin luuk-
kupaikka mietityt-

tää häntä hitusen.
– Heimosen Jan-

ne oli siellä matkus-
tanut, kun joukkue 
kävi Imatralla. Uskon, 
että jos joku sen perii, 
se on Heimonen. Ei 
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niistä muista taida sinne olla, hän pohdiskelee.

Mut suurin ei tarvi selityksii
Silloisessa ravintola Sopupelissä, nykyisessä Ristiviitosessa, juhlakansa sai kuulla kauden 
2016 mestaruushumussa virallisen ensisoiton Legenda Lönni -nimisestä kappaleesta. Kun-
nianosoituksen takaa löytyvät paikalliset Ylisuutarin veljekset, joiden laatimia riimejä ral-
lateltiin antaumuksella myös tuoreimman mestaruuden ratkettua.

Laulun sanojen kohde suhtautuu huomioon, kuinkas muutenkaan kuin vaatimattomasti.
– No joo... Omat pojat sitä alkuaikoina kuuntelivat kotona. Mitä tähän nyt voi sanoa. 

Vähän se naurattaa, hän virnistää.
Lönniltä on pakko tiedustella, kuka hänen entisistä joukkuekavereistaan ansaitsisi ni-

mikkobiisin, ja millaista tyylilajia se mahdollisesti edustaisi.
– Severi! Ja joku tosi typerä kappale. Joku räppi.

Lönni pliis älä lopeta koskaan
Tuomo Lönnmark uskoo, että kesän päätteeksi loppuotteluissa kohtaa perinteinen parival-
jakko: Veto ja Sotkamo. 

– Eiköhän ne ole edelleen kaksi kovinta.
Vaikka tuttuakin tutumpi hahmo ei enää juokse Vanhojen toverien saattelemana kiilaan, 

Lönnin voi taatusti bongata katsomon kannatusjoukoista.
– Kai sitä joutuu paikalle tulemaan. Yritän kyllä pysyä mahdollisimman piilossa, hän 

nauraa.
Vielä loppuun pikakelaus taaksepäin. Jutustelun alussa puhe oli treenaamisesta. Ja nimen-

omaan pesistreeneistä. Onko mahdollista, että ”iso musta” pysäyttelee jatkossa muidenkin 
kuin omien pikkujunnujen lyömiä palloja. Nähdäänkö Lönni vielä yleisön ilona pelikentillä?

– Treeneissä käyn, että mies pysyisi kunnossa. Ja että tapaan noita kavereita, joiden 
kanssa on tullut pyörittyä sata vuotta. Voi olla, että yllätetään, ja pelaan muutaman pelin 
suomensarjaa. 

Entäpä aina niin muodikas comeback tarinan ytimeen eli Superpesis-porukkaan?
– En sano mittään. No, jos 12 miestä loukkaantuu, niin sitten voin tulla.

Jutun otsikko ja väliotsikot poimittu Pietro X Casualpummin Legenda Lönni -biisistä.

Teksti ja kuva: Eija Niemistö

Painakaa mieleenne iso musta!

Etukenttä on ollut aina Lönnin valtakuntaa. Kuva: Niina Elgland

Tuomo Lönnmark 
saalisti Vedon vä-
reissä yhdeksän 
mitalia.
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Vedon näytöstä Fugessa
Vimpelin Veto otti varaslähdön sarjakauteen 22. huhtikuu-
ta Espanjan auringon alla. Imatran Pallo-Veikkoja vastaan 
käyty ottelu oli lopulta Vimpelin ylivoimaista ilotulitusta. 
Superpesiksen kauden avauksen pistepotti matkasi Järvi-
seudulle jaksoin 0-2 (3-6, 0-9).

Vedon joukkue esitti kokonaisuudessaan vakuuttavia 
otteita ja viihdyttävää pesistä. Erityisen hurjalla pelipäällä 
oli kauden ensimmäisen kunnarin iskenyt Mikko Kanala 
(1+3/6). Kolme juoksua mieheen löivät myös Janne Mä-
kelä ja Henri Puputti.

Viikonlopun mittainen pesistapahtuma sai yleisön liikkeel-
le sankoin joukoin. Naisten Superin kohtaaminen Lappeen-
ranta-Lapua (0-2) veti paikalle yli 2000 henkeä. Vedon ja Imat-
ran kamppailua seurasi katsomosta lähes 3000 silmäparia.

Veto sai korkata kautensa suuren sinivalkoisen fanijoukon 

tukemana. Kannatusjoukot saapuivat pelipaikalle näyttäväs-
sä kulkueessa, symboloiden teollaan yhteisöllisyyden tun-
netta ja Vimpelin Vedon merkitystä.

Voitokkaat veikkaajat
Vedon Facebook-sivustolla julkaistun leikkimielisen Fu-
ge-pesisvakion voittajat on arvottu. Täysin oikeaa riviä ei 
löytynyt, mutta yhdeksän oikein tuloksia oli veikattu kaik-
kiaan kahdeksan kappaletta. 

Onnettaren suosikki oli Ella Takala, joka voitti itselleen 
Vedon t-paidan Superpesis-joukkueen nimmareilla. Pää-
syliput Saarikentälle Superpesis-otteluun voittivat Joonas 
Ypyä ja Sari Tikka. Onnea voittajille! Palkinnot on toimi-
tettu onnekkaille tietäjille.

Teksti: Eija Niemistö

Mikko Kanalalla kulki kauden avauksessa kerrassaan upeasti.
Kuva: Pirkka-Pekka Ylisuutari

Thumbs up! Tämä hurja jokerikaksikko ei esittelyjä kaipaa. 
Kuva: Pirkka-Pekka Ylisuutari

Kyllä vetolaiset osaavat pukeutumisetiketin! Kas tässä sinistä ja valkoista väriloistoa penkkirivien 
täydeltä. Kuva: Pirkka-Pekka Ylisuutari

Tuumaus- ja tankkauspaussit tekivät terää helteisen pelin tiimellyksessä. Kuva: Niina Elgland

Vimpelin kunnassa edullisia omakotitalo-
tontteja, jopa 1 eurolla tontti! 

Lisätietoja kohdassa: 
Asuminen ja ympäristö -> tontit

Valitse kotipesäksi
Vimpelin kunta

Vimpelin 
Nuorisokuvat
elämyksiä elokuvissa 

/ 3D -digital  
Puh. 040-529 7677 
www.vimpelinveto.fi



Jooalla on lentomerkki päällä
Vimpelin Vedon junioritoiminta

• Vedossa pelaa kaudella 2018 11 juniorijoukkuetta pirpana-
pesiksestä A-poikiin. B-pojat toimivat yhteistyössä Halsuan 
Toivon ja Veteli Pesiksen kanssa. Joukkue pelaa Veteli 
Pesiksen nimissä. Vetelin väreissä pelaavat myös Vedon 
E-tytöt.

• Junioreilla on joukkueesta riippuen 1-3 vetäjää, joista mo-
nilla on henkilökohtaista pelaajataustaa.

• Veto järjestää vetäjille omia koulutuspäiviään ja kannustaa 
heitä myös seuran ulkopuoliseen oppiin.

• Juniorijoukkueissa toimivat vetäjät osallistuvat Pesäpallo-
liiton juniorivalmentajapolun koulutuksiin, joista löytyy 
eri tasoja. Tasot koostuvat erilaisista koulutusmoduuleista, 
jotka toteutetaan joko seuran tai seurojen toimintaympä-
ristössä tai pesäpallon valmennuskeskuksissa.

• Junioripelaajien yksilövalmennuksesta vastaa Vedon Super-
pesis-pelaaja Mikko Kanala.

• Jokaisella joukkueella on kummipelaajat miesten Superpe-
sis-joukkueesta.

• Juniorijoukkueiden tukena on ainutlaatuinen juniorispon-
sorijärjestelmä, jonka mukaisesti jokaisella joukkueella 
on oma tukijansa. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana 
kaikkiaan 25 yritystä.

• Vimpelin Vedolle myönnettiin vuonna 2003 Sinettiseura-
tunnus merkkinä laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseura 
tunnetaan jatkossa Tähtiseurana, jonka tunnuksena toimii 
Tähtimerkki. Merkki kertoo, että seura on kehittynyt tasol-
le, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät 
toteutuvat.

Jooa Tuomela on sonnustautunut jutuntekoa varten vii-
meisen päälle Vimpelin Vetoon. Yllä on oma pelipaita 
ja kutreilla keikkuu seuran lippis.

– Mulla on myös kaksi Uniquen lippistä ja Vaparin 
lippis, jonka sain Haapakosken Jussilta, hän tähdentää.

Aapiskujan koululla ekaa luokkaa käyvä Jooa on har-
rastanut pesistä noin kolmen vuoden ajan. Kipinä lajiin 
kulkee vahvasti suvussa enojen kautta, sillä Jukka-Pekka 
Tuomela ja Mika Isojoki tunnetaan pitkän linjan tekijöi-
nä lajin parissa. Myös serkuista löytyy pesäpallon taitajia.

Verenperinnön lisäksi kansallispelin pariin houkut-
telivat Jooan kaverit.

– Topias (Lönnmark) ja Jusu (Mäkelä) ovat pelanneet 
yhtä kauan kuin minä, Vedon g-pojissa iskevä palloili-
ja kertoo.

Käsi kuin Haukkalalla
Jooan mielestä hauskinta pesiksessä on pelikavereiden 
lisäksi koppien kiinni nappaaminen ja läpilyönnit. Seit-
semänvuotias urheilijanalku omaa myös valtaisan heit-
tokäden.

– Saan heitettyä pallon kotipesään takarajalta, mutta 
tykkään pelata myös etukentällä.

Nopsajalkainen juniori taitaa mainosti pesille syök-
symisen. Vauhdikkaassa menossa joutuu toisinaan tur-
vautua pieniin lääkinnällisiin toimenpiteisiin.

– Syöksyminen ei ole pelottavaa eikä vaikeaa. Kerran 
syöksyin kakkospesälle ja sain haavan, johon laitettiin 
laastari. Aki Oravakin näki silloin tilanteen kakkospesän 
takana, hän muistelee.

Naapuriseuraa edustavan Oravan ohella sotkamolaiset 

Toni Kohonen ja Jani Komulainen ovat pesisjunnun suo-
sikkeja vierasjoukkueista. Vedon miehistön lempipelaa-
jia pohtiessaan hän ryhtyy luettelemaan koko joukku-
een jäsenistöä.

– Mikko Haukkala on idolini siksi, koska kerran pal-
lo oli lähellä mennä läpi, mutta sitten hän vaan tuli ja 
pelasti.

Haaveammatti tiedossa
Ahkerasti Vedon Superin miesten nimikirjoituksia met-
sästävä Jooa on saanut puumerkkejä niin lippalakkiin 
kuin nimmarivihkoon. Junnu on tuttu näky Saariken-
tän katsomossa, ja kannatusta riittää seuran muillekin 
joukkueille. Jooa suuntaa tilanteen mukaan myös vie-
rasmatseihin.

Superpesiksen mestaruuskuvioita pohtiessaan hän toi-
voo, että Vimpelin parina olisi tänä syksynä joku muu 
kuin Kainuun tuttu kiistakumppani.

– Mieluummin Alajärvi kuin Sotkamo. Sotkamoon 
on niin pitkä matka matkustaa.

Omien pelien ja kannustusjoukoissa toimimisen li-
säksi Jooa odottaa kovasti heinäkuista pesisleiriä, joka 
järjestetään Haapajärvellä. Leiri on hänelle ensimmäi-
nen ja kokemuksena varmasti ikimuistoinen.

Tulevaisuuden toiveammattia kysyttäessä, sporttinen 
poika täräyttää vastauksen kuin apteekin hyllyltä.

– Kyllä minusta tulee isona urheilija, hän nyökkää 
ja heittää vielä ammattimaisen kysymyksen jutustelun 
loppuun.

– Milloin tämä haastattelu menee lehteen?
Teksti ja kuva: Eija Niemistö

Jooa Tuomela liitää kentällä ja sen ulkopuolella.

KUKKASALONKI 
KASTANJA

06-565 2299

Kukat, parfyymit, meikit, korut, 
kellot, lahja- ja sisustustuotteet



13

Vedon pyörittämällä elokuvatoimin-
nalla on Vimpelissä pitkät perinteet. 
Nuorisokuvat vetää tänäkin päivänä 
mukavasti yleisöä oman kylän ohella 
naapurikunnista. 

– Vuoden aikana näytämme noin 
40 elokuvaa. Kesäaikaan näytöksiä on 
harvemmin, mutta toiminta ei ole kui-
tenkaan missään vaiheessa kokonaan 
tauolla, kertoo Vedon elokuvavastaava 
Taina Varpula.

Nuorisokuvien noin 160-paikkaises-
sa teatterissa pääsee nauttimaan elo-
kuvista viimeisimmän tekniikan mu-
kaisesti, maailman ensi-iltojen tahtiin. 

– Kaukana ovat ne ajat, jolloin elo-
kuvia näytettiin painavilta keloilta. 
Nyt leffat ladataan järjestelmästä ko-
neelle. Tekninen kehitys on nopeut-
tanut ja helpottanut suuresti tätä toi-
mintaa.

Kotimaisuus kiehtoo
Elokuvaa esitetään Vimpelin Nuoriso-
kuvissa yleensä 3-4 kertaa, mutta poik-
keuksiakin löytyy.

– Tuntematon sotilas sai kaikkiaan 
peräti 11-12 näytöstä, Taina Varpula 
muistelee.

Tuntemattoman ohella kuluneen 
leffakauden suosikkeja ovat olleet 
muut kotimaiset elokuvat ja koko per-
heen animaatiot.

– Veljeni vartija, Ikitie, Heinähattu 
ja vilttitossu sekä Järvilakeuden kan-
salaisopiston tuottama Muistoseurat 
kiinnostivat yleisöä, hän luettelee.

Toukokuun edetessä Nuorisokuvat 
lupaa katsojilleen vauhtia ja vaarallisia 

tilanteita komediallisen supersanka-
rielokuva Deadpool 2:n merkeissä. 
Loppukesän yleisömagneetista ei lie-
ne epäselvyyttä, kun ensi-iltansa saa 
supersuositun Mielensäpahoittaja-elo-
kuvien sarjan jatko-osa: Iloisia aikoja, 
Mielensäpahoittaja.

Näistä ja muista kesäajan tulevista 
elokuvista pääsee mukavasti kartalle, 
kun käy peukuttamassa Nuorisokuvi-
en Facebook-sivustoa.

Leffa tilauksesta
Taina Varpula muistuttaa, että hänel-
le voi esittää toiveita tulevista näy-
töksistä. Elokuvan voi halutessaan ti-
lata myös yksityisesityksenä vaikkapa 

syntymäpäiväjuhlille tai kavereiden 
kokoontumisen kohokohdaksi.

– Koululaisnäytökset ovat niin 
ikään suosittuja. Myös yhdistykset ja 
yritykset voivat järjestää elokuvatuo-
kioita toimijoilleen ja asiakkailleen.

Vaikka leffoja pystyy tänä päivä-
nä katsomaan ajasta ja paikasta riip-
pumatta koko teknisten vempainten 
kirjolla, ei mikään vaihtoehto vedä 
vertoja aidolle, popcornin tuoksuisel-
le elokuvaelämykselle.

– Onhan teatterissa katsottu leffa jo 
pelkästään kokemuksena ihan omaa 
luokkaansa äänentoistoineen ja isoine 
kankaineen, Taina Varpula nyökkää.

Teksti: Eija Niemistö

Vedon pääkalloporukka, tunnetum-
min maakuntasarjan kokoonpano, on 
pyyhkinyt talviunten rippeet silmis-
tään ja valmistautuu kesän kamppai-
luihin kulmahampaitaan teroitellen. 
Joukkueen nokkamies Jarno ”Himmi” 
Himmelä paljastaa, että ensimmäistä 
kertaa pitkään aikaan pelivälineet kai-
vettiin naftaliinista jo loppusyksystä.

– Vaikka motto on ollut, että tal-
vella ei treenata, se rikottiin marras-
kuussa. Pari kuukautta lyötiin palloa 
ja siihen se sitten jäikin meiltä van-
hoilta. Junnut ovat toki harjoitelleet 
koko talven.

Himmi on tuskaillut ennen kauden 
alkua pelaajapulaa ja asioiden kasau-
tumista hänen harteilleen. Vuodesta 
toiseen järjestelyistä vastaava puuha-
mies hoitaa tehtävänsä toki rutiinilla, 
mutta joukkueen pelaajiston kasaami-
nen joka ikiseen otteluun alusta alkaen 
tuntuu välillä turhan raskaalta.

– Meidän joukkue alkaa olla kes-
ki-iältään keski-ikäinen, joten poruk-
ka on melko raihnaista. Sponsoreille 
onkin lähetty raha-anomuksia rollaat-
torien hankintaa silmällä pitäen, jotta 
kenttä saadaan rullaamaan. Onneksi C- 
ja kenties B-pojistakin löytyy tarvitta-
va määrä pelaajia tilanteen mukaan, ja 
joukkue saadaan tällä tavoin kasaan, 
hän kaavailee.

Vedon kolmospoppoon yllättävä 
valttikortti saattaa piillä pukineosas-
tolla. Jospa kallosomisteiset peliasut 
toimivat pelotteena vastustajalle aina-
kin joissakin tilanteissa.

– Siinä onkin pelotetta kerrakseen, 
kun kiilaan juoksee 120 senttisiä 

tappeja pääkallopuvuissa, Himmi he-
kottaa.

Suurin vapailla vesillä uiskentele-
va kala, Tuomo Lönnmark, kiinnostaa 
kovasti kolmosen porukkaa. Tosin sit-
keät huhut puhuvat sen puolesta, että 
”Lönni” olisi liittoutunut Vedon suo-
mensarjalaisten kokoonpanon kanssa.

– Eihän siinä ole sen kummempaa, 
kun sanoo vaan Lönnille, että hän pe-
laa meillä. Se on sillä selvä. 

Hitaasti hyvä tulee
Viime kausi meni seuran tähdistöltä 
ihan mukavasti ja joukkue keikkui sar-
jan puolivälin tienoilla. Tälle kesälle 
ei ole asetettu pelillisiä tavoitteita, ei-
kä niitä ollut kuluneella kaudellakaan. 
Tärkeintä on saada miehitys jokaiseen 
otteluun ja pitää pelikentillä hauskaa.

– Mehän tarjoamme viihdyket-
tä katsojille koko rahan edestä. Juttu 
lentää yleensä nopeammin kuin pal-
lo. Meillä varttuneemmilla pelimiehil-
lä kaikki toiminnot tapahtuvat hidas-
tetusti, joten suoritukset näkyvät tar-
kemmin ja paremmin katsomoihin.

Rantakylällä kotiottelunsa iskevä 
kolmonen pelaa kesän mittaan kol-
me kotimatsiaan Lappajärvellä. Pää-
tös juontaa siitä, että porukasta löy-
tyy viitisen kaveria naapurikunnasta.

Vastustajat on luonnollisesti analy-
soitu tarkasti vahvuuksineen ja heik-
kouksineen. 

– Käsittääkseni Ankkureilla ja Sei-
näjoella on junnuporukat. Kauhajo-
ella pelaa varttuneempaa väkeä. Yli-
härmäläiset ottavat touhun aina tosis-
saan, alavutelaisetkin ovat niin ikään 

tosissaan ja Kossua vastaan käydään 
kosteita pelejä, vaikka ei sataisikaan, 
Himmelä listaa.

Lukkarina jatkava Himmi joutuu 
pohtia tarkoin omia vahvuuksiaan 
aina kauden vaihtuessa.

– Tolppa ei enää pure, eikä näppien-
hakukaan. Ne on jo niin nähty. Mutta 
nyt heittokäsi on armottomassa kun-
nossa. Ykköseltä ei kärsi kärkkyä yh-
tään, eikä kakkoseltakaan. Piiska hei-
lahtaa heti.

Muistathan käydä tykkäämässä Ve-
don hurjapäiden Facebook-sivustosta. 
Sieltä löydät ajantasaiset kuulumiset, 
otteluraportit ja sarjaohjelman.

Teksti: Eija Niemistö

Pikaruokaravintola
Grilli - Pizzeria

Vimpelissä Patruunantiellä
Puh. (06) 565 2041

GRILLITUOTTEET, PIZZAT, SALAATIT, KAHVI. 
Anniskeluoikeudet

Kir-SiKir-Si

Elämyksiä elokuvista

Pelotetta vastustajille!

Karu meininki se olla pitää! Vedon kolmos-
joukkue on edelleen parhaiten pukeutunut 
porukka maamme pesiskartalla. Logo: Jani 
Kaunisto

Loppukesän tummuvissa illoissa pahoitetaan mieltä taas oikein urakalla. Kuva: Solar 
Films/Marek Sabogal

toimintaa
neuvontaa 
rahoitusta

alueen parhaaksialueen parhaaksi

www.htpaalijarvi.fi
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044 5156686 | myynti@jarvikaluste.fi | Lappajärvi

Laatua jo 40 vuotta!

Talenom Vimpeli / Lappajärvi
www.talenom.fi

Kaikki taloushallinnon palvelut

Sarjat: Myl, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 N yl, 40, 50, 
M/N Kunto. Käv. ja Pyör. M/N Kunto.
Os.maks.: Kilpasarjat 12€ (jk 10€) kunto 10 € (jk 8€), 
Pyöräilijät / kävelijät 5€ (jk 4€) 
Ilmoit.ennakkoon 044-4659490, 
ari.takala@vimpeli.fi tai paikanpäällä 
viim. 1 tunti ennen lähtöä. 

Windal ½-maraton

Tapahtuman järjestää Vimpelin vapaa-aika

Hyvät palkinnot! 
Runsaasti arvontapalkintoja!

Vimpelissä 29.9.2018

Lähtö Saarikentältä klo 11.00 
(Kävelijöiden lähtö klo 10)

VIMPELIN VAPAA-AIKA

P I E N I  K Y L Ä
M O N T A

S A N K A R I A

Vedon koriskausi paketissa
Vimpelin Vedon koripallokausi on jälleen saatu päätökseen. Tyt-
töjoukkueista mikrot, minit, C-tytöt ja A-tytöt osallistuivat eri 
sarjoihin ja naisjoukkueella oli neljäs kausi naisten Korisliigassa. 

Mikro- ja minityttöjen saavutuksena Keskisen alueen sarjoissa 
oli hienosti pronssimitalit. C-tytöt pelasivat syyskauden aluesar-
jaa, ja aluesarjan perusteella aukesi paikka valtakunnalliseen 18 
joukkueen SM-sarjaan. Vedon tytöillä ei voittotili SM-sarjassa vie-
lä auennut, mutta hyvää kokemusta Suomen parhaita joukkueita 
vastaan pelaamisesta tuli roppakaupalla. Aluesarjassa C-tyttöjen 
sijoitus oli toinen, eli hopeamitalit ripustettiin kauden päätteeksi 
C-tyttöjen kaulaan, jotka pelasivat talven ja kevään aikana hui-
mat 24 sarjaottelua.

A-tytöt selviytyivät syksyn karsinnoista valtakunnalliseen kym-
menen joukkueen 1. divisioonaan, jossa tuli 18 ottelua. Vedon si-
joitus runkosarjan jälkeen oli viides. Neljän joukkueen FinalFour 
-lopputurnaukseen A-tytöt eivät siis aivan yltäneet.

Naisjoukkueen kausi Korisliigassa sujui vähintäänkin kelvol-
lisesti, runkosarjasijoitus oli viides. Pudotuspeleissä vastaan tu-
li puolivälierävaiheessa hallitseva Suomen mestari Hyvinkään 
Ponteva, joka laittoi Vedon naiset kesälomalle suoraan ottelu-
voitoin 0-3.

Koriksessa otetaan nyt hieman happea ja valmistaudutaan seu-
raavaan harjoituskauteen. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille 
ja kannustajille menneestä kaudesta!

Teksti: Jarkko Havu Vedon naisten kausi Korisliigassa päättyi puolivälieriin. Kuva: Jussi Försti

Lappajärven Veikot lähtee toiseen Superpe-
sis-kesäänsä vuotta kokeneempana ja ainoas-
taan pienillä kokoonpanon muutoksilla. Po-
rukan pelinjohdosta löytyy nyt entistä enem-
män laajuutta, kun viuhkasta ja ulkopelistä 
vastaa viime vuonna SMJ:n naisia luotsan-
nut Tero Tuomela. Jukka-Pekka Tuomela 
nähdään kakkospelinjohtajana ja Tuomas 
Nurmela lajivalmentajana.

– Viime kausi oli joukkueelle totuuden 
kohtaamisen aikaa. Hyppäys Ykköspesikses-
tä Superiin oli iso, eikä omaan tekemiseen 
luottaminen ollut vielä tarpeeksi korkealla 
tasolla. Nuorella ja kokemattomalla porukal-
la oli paikoin hyviä pelejä ja niitä hallittiin 
johtoasemassa, mutta hyvätkin jutut valui-
vat hukkaan itsetunnon puutteessa. Kesän 
mittaan joukkue rupesi tottumaan sarjata-
son vaatimuksiin ja pelaaminen oli parem-
paa, uusi pelinjohtaja luonnehtii.

Tuomelan mukaan rohkeuden ilmapii-
rin luominen on ollut yksi talviharjoittelun 
pääpointeista. Kasvutarina-teemalla kauteen 
starttaava joukkue on panostanut erityises-
ti fyysisen kunnon ja juoksunopeuden ke-
hittämiseen.

– Koen, että edistysaskeleita näissä asiois-
sa on otettu. Materiaali ei vielä riitä taiste-
lemaan mitaleista, se ei ole realismia, mutta 

uskalluksen kautta on tulostakin mahdolli-
suus saada. Minimitavoitteemme on yltää 
vähintään kahdeksanneksi eli päästä pelaa-
maan puolivälierissä.

Järviseudun oma joukkue

Lavettarien ringissä on ollut enimmillään 
18 naista, joista käytännössä 16 taistelee sar-
ja-avauksen paikoista. Heistä B-tyttöikäisiä 

on 5-6 pelaajaa.
– Touhun jatkuvuuden kannalta on tär-

keää ajaa heitä sisään, antaa tarpeeksi vas-
tuuta ja luoda heille tilaisuus rakentaa omaa 
peliuraa, Tuomela korostaa.

Valtaosa pelaajista tulee Järviseudun 
alueelta. Heistä vimpeliläislähtöisiä on kuu-
tisen kappaletta.

– Jos jonkun leiman haluan antaa tälle 
joukkueelle, se on nimenomaan järviseutu-
laisuus. Näen sen samalla meidän mahdol-
lisuutenamme tanssia tässä kisassa mukana. 
Haaveenani on, että tulevaisuudessa saisim-
me pelata kotiotteluita myös Vimpelissä ja 
Alajärvellä. Näin meillä olisi tilaisuus saada 
kasvua lajillisesti ja taloudellisesti.

Tuomela toivoo, että Järviseudun pesisvä-
ki ottaisi joukkueen omakseen ja kävisi seu-
raamassa naisten otteluita.

– Miesten peleihin verrattuna naispesis 
tarjoaa pikkuisen enemmän elementtejä. Se 
on yllätyksellisempää, tapahtumarikkaam-
paa ja sisältää niin sanotusti sattumia sopas-
sa. Jos joku on tylsistynyt nykypesäpallon 
kaavamaisuuteen, naisten pelit poikkeavat 
tästä muodosta, hän tähdentää.

Lappajärven Veikot avaa kautensa koti-
kentällä 10. toukokuuta Kempelettä vastaan.

Teksti: Eija Niemistö

Lappajärven Veikoilta on lupa odottaa iloista ja energistä pesistä. Kuva: Samuli Koivusalo

Lavettaret tarjoaa sattumia sopassa



JÄRVIRADION MAINOSMYYNTI
P. 040 535 0430  jviihde@pp.inet.fi

Ohjelma- ja mainospalvelut

Teollisuusmaalaus
Hiekkapuhallukset
Kondenssinestokäsittely
Kuorma-autojen, maatalous-
koneiden yms. hiekkapuhallukset

•
•
•
•

Puusepänkuja 1, 62800 VIMPELI
Puh. (06) 565 2420, 040 736 9250, FAX (06) 565 2421

ALAJÄRVI

MEILTÄ LAITTEET JA KONEET 
MÖKILLE JA KOTIIN

Keskuskatu 14, puh. 565 2062
Palvelemme ma–pe 9:00–17:00, la 9:00–13:00

Välikadun Hammas
(06) 558 2008

050 917 1796
atro.anttila@fimnet.fi | Välikatu 5, Alajärvi 

ma-la 7-21 su 11-20
Pöntisentie 4 

62800 VIMPELI

VOITTAJAN 
EVÄÄT



Edelleen pelissä 
mukana

PUU JA PARKKI OY
Etelä-Pohjanmaan Nuorisoseura ry  
Maamiehenkatu 4B9, Seinäjoki 
Puh. 045-119 5319

VUOKRAA KANSALLIS-
PUKU JUHLIISI! 

• Häät 
• Syntymäpäivät 
• Ylioppilasjuhlat

Kuva: Aki U
usineva

www.epns.fi

Hallapurontie 756, 62800 Vimpeli 
0400-909 210

Jäteauto 0400-369 164
Jätehuoltovälineet, vaihtolavapalvelu

Jätehuolto P. Nuolikoski Oy

www.ajo-opetusharju.fi
045 638 0118

Kaikki rakennus- ja remonttityöt
 – yli 30 vuoden kokemuksella!

RAKENNUS & REMONTOINTI
SEPPO LATVALA

Ota yhteyttä ja kysy tarjous:
040 5323 966 / rakesepe@gmail.com

Unique Branding
WWW.UNIQUEBRANDING.FI 

M. Mäenpää
040 512 2221

• Ilmastoinnin huollot ja täytöt
• Bosch OBD-diagnoosi
• Huollot ja korjaukset

Patruunantie 3, 62800 Vimpeli

040 512 2221

• Tuulilasin asennukset
• Teippaukset

Patruunantie 15, puh. (06) 565 1510
www.vimpelinapteekki.fi

Palvelemme: ark 9–17, la 9–13

Patruunantie 8, 62800 Vimpeli, p. 040 218 4878 ja 050 327 9518

Ravintola Ristiviitonen OyRavintola Ristiviitonen Oy

PE KARAOKE – LA HUIPPUVIIHDETTÄ JA ESIINTYJIÄ

Karaokeiltoina avoinna klo 02 (03) saakka, 
viihdeiltoina avoinna klo 03 (04) saakka.

Lounas 10–13.30
• Pitopalvelu • Ateriapalvelu • Tilausruokailut

Kaikkea LVI-alalta
jo 30 vuotta!

• SÄHKÖ/VALAISTUSSUUNNITTELU

• VALAISIMIA
• SÄHKÖTARVIKKEITA


