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Puheenjohtajan PalSta

TUore uutinen kertoo, että Sys-
mässä toteutetaan palloilukenttä/ 
tekojäärata- hanke. Aivan erinomai-
nen asia liikuntaväelle, koulaisille ja 
erilaisten tapahtumien järjestajille. 
Hankkeen toteutumisen myötä Sys-
män palvelutarjonta liikuntapaikko-
jen osalta monipuolistuu kertahei-
tolla, niin kesä- kuin talviliikunnan 
osalta. Sysmäläiset kuntapäättäjät 
näyttivät, että vilkkaasta kulttuuri-
elämästään tunnetussa pitäjässäm-

me ymmärretään myös liikunnan ja sitä kautta hyvien liikun-
tapaikkojen merkitys. Olavin toimintakeskuksen toteutuminen 
aikanaan osoitti myös samaa valveutuneisuutta. Ei sovi unohtaa 
sitäkään, että Ohrasaaren ulkoilureittejä ollaan kunnostamassa 
ja laajentamassa. Hyvältä näyttää tällä saralla.

LiiKUnTaPaiKKoJa rakennettaessa on helppo laskea kus-
tannuksia. Toisaalta tulopuolta on sitäkin vaikeampi laskea, ai-
nakaan euroissa. Mikä arvo on tasokkailla ja monipuolisilla 
liikuntapaikoilla? Vaikutukset terveyteen, terveellisiin elämän-
tapoihin, paikkakunnan viihtyisyyteen tai houkuttelevuuteen 
asuinpaikkana ovat vaakakupissa kustannusten vastapainona. 
Euroissa ei näitä voi mitata, mutta arvoa niillä varmasti on kaik-
kien kulujen vastapainoksi. 

SaLibandYSeUra Bandy Boys-88 vietti 20-vuotisjuhlaa 
viime talvena. Juhlamieltä ja urheiluhenkeä huokuvaa juhlaa 
vietettiin Olavissa puheiden, kahvikupin ja ottelujen äärellä. 
Talo oli täynnä juhlivia seura-aktiiveja sekä vieraita läheltä ja 
kaukaa. Toimintakeskus antaa erinomaiset puitteet harrastaa 
salibandya Sysmässä, mutta ylivoimaisesti suurin kunnia la-
jin menestyksestä kuuluu henkilöille, jotka kahden vuosikym-
menen ajan ovat olleet vetämässä toimintaa. Ilkka Hörkkö ja 
kumppanit ovat tehneet mittavan työn lajin eteen ja saaneet 
suuren joukon nuoria liikunnan pariin. Onnea ja menestystä 
naapuriseuralle ja yhteistyökumppanille myös jatkossa.

SiSU täyttää ensi vuonna 90 vuotta ja on juhlan aika. Juhla-
vuosi näkyy läpi vuoden ja huipentuu syksyn pääjuhlaan. Juh-
lakilpailuja ja turnauksia on vuoden mittaan eri lajeissa, Kun-
niakierrokseen panostetaan erityisellä tarmolla jne. Menneisiin 
vuosiin voi luoda silmäyksen seuran historiikin sivuilla. Tekeil-
lä oleva teos palauttaa mieleen menneiden vuosikymmenten 
menestyneitä sisulaisia ja tapahtumia runsaan kuvamateriaa-
lin kera. On jo korkea aika tallentaa kansien väliin sysmäläis-
ta urheiluhistoriaa, joka näkyvimmillään oli myös suomalaista 
historiaa maaottelu- ja olympiaedustuksineen. Teos julkaistaan 
vuosijuhlassa, jossa toivomme näkevämme suuren joukon myös 
entisiä aktiiviurheilijoita, valmentajia ja seura-aktiiveja.

KeSäLaUanTain vilinässä kirkonkylän raitilla on mielessä 
käynyt kysymys, onko urheiluseuralla jotain annettavaa kun-
nan mökkiläiselle? Tai päinvastoin, onko mökkiläisellä annet-
tavaa seuralle? Kyse on melkoisen suuresta joukosta. 

Varmaa on, että viikonlopuksi mökilleen saapuvan, stressin 
uuvuttaman kaupunkilaisen päällimmäisenä ajatuksena eivät 
ole liikunta-aktiviteetit. Hän koukkaa markettiin, ostaa kasle-
rit ja kesäkurpitsaa, eurokossun, valkkaribägin ja kopan olvia. 
Sitten suunta mökille, sauna ja grilli kuumaksi ja viikonlopun 
mittainen rentoutussessio voi alkaa. Se hänelle suotakoon, hän 
on sen varmaan ansainnut.

Tilanne on varmaan toinen, kun mökillä ollaan viikko tai pi-
tempi jakso. Tuolloin liikunnallisillakin harrastuksilla voi olla 
sijansa. Paikkakunnan seuratoimintaan ei ehkä ehdi juurtua, 
mutta kenttiä, saleja, ratoja ja latuja tulee käytettyä. Joukossa, 
joka viettää Sysmässä vapaa-aikaansa, on varmasti melkoinen 
potentiaali liikuntaosaamista: valmentajia, ohjaajia jne. Seu-
roissa oltaisiin hyvin kiitollisia, jos tätä osaamista voisi jakaa 
tännekkin päin. Sen ei tarvitse olla pitkäjänteistä ja sitovaa, pie-
netkin projektiluontoiset panostukset otetaan mielihyvin vas-
taan. Esimerkkiharjoitukset, neuvonta ja luennot olisivat arvo-
kas lisä seurojen palvelutarjonnassa. 

oTTaKaa yhteyttä seuroihimme, joko suoraan tai liikunta-
toimiston kautta! Kiitos jo etukäteen.

Liikunnallista loppuvuotta!

hannu Sireni, pj

Juhlamielellä

Ilmatieteenlaitos on en-
nakoinut tulevasta kesäs-
tä keskimääräistä lämpi-
mämpää ja sehän sopii 
myös pesäpalloilijoille. 
Sadekuuro ei tosin harjoi-
tuksia haittaa, ei sen takia 
kentältä poistuta. Lähes 
jokaisena kesäpäivänä ym-
päri Suomea pidetään har-
joituksia ja pelataan useita 
otteluita. 

 Myös Väihkylän koulun 
kentälle on piirretty val-
koiset kalkkiviivat  ja niitä 
pitkin  pelaajat viilettävät 
pesältä pesälle.

Tänä keväänä harjoituk-
set ovat alkaneet uudiste-
tussa muodossa. Riku Sa-
lonen pitää harjoituksia  
E-pojille. Ryhmä on tal-
vella pelannut salibandyä 
ja jääkiekkoa ja nyt kesäk-
si siirrytään pesiskentäl-

le. Tekniikkaharjoitusten 
jälkeen kentälle tulevat 
mukaan poikien vanhem-
mat,  sisarukset tai  muita 
pesisharrastajia ja saadaan 
joukkueet harjoitusotte-
luun.

Rikulla on  kokemusta 
monista peleistä Sysmän 
Sisun  joukkueissa, viimek-
si suomensarjaotteluissa. 
Ohjaajapulan vuoksi var-
sinainen laajempi pesis-
koulu ei ole vielä päässyt 
käyntiin. 

Perjantaisin ja lauan-
taisin kentällä ovat yleiset 
harjoitukset jonne voivat 
tulla kaikenikäiset. Sisun 
viimeisen suomensarjan 
edustujoukkueen pelaajat 
alkavat olla siinä iässä, että 
suunnitelmissa on perus-
taa joukkue Kontioiden 
sarjaan (yli 35 v.).

Pesäpalloilemaan!

ohjaaja Riku Salonen ja eelis Virk-
kunen näyttävät mallia.
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SySmän SiSun hallituKSen KoKoonPano
Puheenjohtaja/    
jalkapallojaoston puheenjohtaja Hannu Sireni
Varapuheenjohtaja/
lentopallojaoston puheenjohtaja Hannu Jokinen
Jäsen/hiihtojaoston puheenjohtaja Jarkko Alanko
Jäsen/ampumajaoston puheenjohtaja Mika Leppänen
Jäsen/pesäpallojaoston puheenjohtaja Timo Aromaa
Jäsen/yleisurheilujaoston puheenjohtaja Kosti Jokinen
Jäsen/jääkiekkojaoston puheenjohtaja Markku Kotilainen
Jäsen/talotoimikunnan jäsen Tuomo Toivonen
Jäsen (vastuualueena mm seuramarkkinointi) Pirjo Aartolahti
Jäsen (vastuualueena mm kerhotoiminta) Eevakaisa Lehtosalo
Jäsen (vastuualueena jäsen asiat) Pertti Virtanen
Jäsen Heikki Palvaila   
Sihteeri/osa-aikainen
toiminnanjohtaja Visa Uutela

SYSmän SiSUn 
KaUSiJULKaiSU 2008

Sivunvalmistus: K-Systems, Heinola
Kirjapaino: Esa Lehtipaino, 2008

YLEISURHEILUKOULU
Urheilukentällä maanantaisin 9.6.–4.8. klo 18.30–20.00
• Hinta jäseniltä 25 € (sisaralennus 5 €)
Viikkokisat keskiviikkoisin klo 18.00 11.6.–13.8.
lisätietoja Kosti Jokinen puh. 0400 833377
• Kesätauko 7.7. ja 14.7.
Kaikki mukaan! 
Sisun yleisurheilujaosto

PESISTÄ
E96–97 poikien pesis 6.5. alk. tiistaisin klo 17.30–18.15 ja 
pelit vanhempia vastaan klo 18.15–19.00.
• tauko vko 24–25 ja 28–29
Lisätietoja Riku Salonen puh. 050 9104406
Harrastepesis perjantaisin 23.5. alkaen klo 18.00,  
v-95 ja sitä ennen syntyneet pojat ja miehet.
Kontiopesis lauantaisin kesällä, lisätietoja Tomi Jokinen 
puh. 040 5234901
Sisun pesäpallojaosto

JALKAPALLOA
Miesten pelivuoro urheilukentällä tiistaisin klo 19.00
Sisun jalkapallojaosto

LENTOPALLOA
tiistaisin ja torstaisin klo 19.00 ”biitsipelit” 
Rantaterassin kentällä.
Sisun lentopallojaosto

WWW.SYSMANSISU.SPORTTISAITTI.COM

Uotin

HIPPO
-olympialaiset
Sysmän Urheilukentällä 
27.7. klo 12.00

Eniten kierroksia juoksi, hiih-
toon vahvasti panostava Heta 
Tarvaala, 42 kierrosta. Miehis-
tä kierroksia juoksi eniten Mat-
ti Vanhanen. Nuorista alle 15 
vuotiaista tytöistä eniten juok-
si Miia Makkonen 27 ja pojista 
Mikko Tarvaala 35.

Taloudellisesti kunniakierros 
onnistui odotetusti, keräyssum-
ma n. 2.550 €.

Eniten kierroksi juosseet pal-
kittiin samoin eniten rahaa ke-
ränneet Juho Vanhanen, Miia 
Makkonen ja Aino Hammar.

Ensi vuonna, kun seura täyt-
tää 90-vuotta on kunniakierros 
tarkoitus järjestää isompana ta-
pahtumana ja keräyssumman 
sekä juoksijamäärän tavoitteet-
kin ovat suuremmat.

Toimitus:
Hannu Sireni
Aino Hammar
Pirjo Aartolahti
Visa Uutela
 
Valokuvat: 
Kansi/yleisurheilu: Heikki Helin
Pesäpallo, kunniakierros: 
Pirjo Aartolahti
Kunniakierros: Taina Uutela
Hiihtojaosto: Riikka Palvaila
Urheilutalo: Eija Oksanen
Jääkiekko: Markku Kotilainen 
Lentopallo: Pekka Palm

Sysmän Sisun 
KUnniaKierroS
Sysmän Sisun kunniakierros juostiin 
aurinkoisessa säässä Suvisaaressa 
sunnuntaina 25.5.

Kierroksella ahertaneet ryhmässä vas.: juho Vanhanen, heta tarvaala, 
mikko tarvaala, matti Vanhanen ja miia makkonen.

lähtö tapahtui hymyssä 
suin, kaikki yhdessä.

matti Vanhanen juoksi 
miehistä eniten 
kierroksia.
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26.8.1999 Itä-Häme lehdessä oli 
Irma Peltolan kirjoitus nuores-
ta, 11-v. Jesse Jokisesta otsikolla; 
Sysmän Jesse Jokinen yleisurhei-
lun suurlupaus. Kirjoitus kertoo 
monilahjakkaasta urheilijasta 
uransa alkutaipaleella. 

On kulunut lähes 9 vuotta 
ja Jessestä on kasvanut kovan 
harjoitusmotivaation omaava 
10-ottelija. Ensimmäiset SM-
kilpailut moniotteluissa P14- 
sarjassa Pattijoella toi heti 5. 
sijan. Seuraavana vuonna P15-
sarjassa Jesse otteli SM-hopeaa. 
2 vuotta myöhemmin M17-
sarjan 10-ottelussa tuli ensim-
mäinen Suomen mestaruus ja 
samana vuonna Pohjoismaiden 
mestaruuskisoissa M17-sarjan 
10-ottelussa 4-sija. Viime kesä-
nä M19-sarjan 10-ottelussa  Jes-
se sai SM-hopeaa. 

Liekö hyvää vaistoa vai erit-
täin hyvää valmentajasilmää, 
otsikko oli oikein valittu.

Jesse Jokinen 10-ottelija
Kaikki työ ja uhraukset ur-

heilun hyväksi on tullut monin 
kerroin takaisin niinä ilon het-
kinä, kun urheilija kokee onnis-
tumisen ilon. 

Isänä ja valmentajana olen 
saanut jakaa sekä ilot että su-
rut, yhden onnistumisen taka-
na saattaa olla 9-epäonnistu-
mista. Kovalla työllä ja vahvalla 
uskolla omaan tekemiseen on 
edetty askel kerrallaan. Kodin 
vahva tuki on antanut mahdol-
lisuuden niille kymmenille tu-
hansille ajokilometreille kilpai-
luihin ja leireille. 

Hyvät lajivalmentajat ovat 
suuri apu lajiharjoituksissa. 
Oman seuran panostus, Lah-
denpiirin tuki ja yritystukijat 
ovat mahdollistaneet ulkomaan 
leiritykset. Viimeisin, 3-viikon 
leiri Portugalissa Vila de Real 
Santo Antoniassa,  Suomen Ur-
heiluliiton valmennusryhmän 
kanssa Jarkko Finnin johdolla. 

Sanotaan, että ottelija on par-
haimmillaan 10 vuoden har-
joittelun jälkeen ja sen mukaan 
Jessen ottelijaura on alkutaipa-
leella. Neljä vuotta Salpausselän 
Urheilulukiossa vaihtuu armei-
jan harmaisiin Lahden Henna-
laan, toivottavasti urheilujou-
koissa.

Jokainen mestaruus ja mitali 
vaatii uhrauksia. Elämässä, niin 
kuin urheilussakin, on tehtävä 
valintoja. Joku valitsee oikein, 
joku taas väärin, ehkäpä edellä 
mainittu urheilija on tehnyt ne 
oikeat valintansa.

Tuoretta ylioppilasta onnitel-
len,

 Kosti jokinen 
Valmentaja ja 

ennen kaikkea ISÄ

Rantalan Mansikat
Oskari Peltola
Koivukuja 6, 19700 Sysmä (Sysmän keskustassa)
Puhelin (03) 7171 013 - GSM 050 587 3833 - oskari.peltola@phnet.fi

SYSMÄN AUTOSERVIS OY
Paloaseman vieressä

-AUTOASI KORJAAMO

-KAHVIO

-HUOLTOASEMA

Keskustie 17      SYSMÄ P. 03-7171008   FAX  03-7171006

autoservis@pp.phnet.fi

-BOSCH-diagnosointilaitteet
-OBD- testit
-Pakokaasu- ja Dieseltesti

-Pikapesu
-Rengasmyynti
-Varaosa- ja tarvikemyynti
-Lämmitysöljy
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Sysmän Sisun käynnistää kahdeksannen 
yleisurheilukoulun toimikaudellani. Paljon 
on lahjakkaita yleisurheilijoita vaihtanut la-
jia tai siirtynyt kokonaan muihin harrastuk-
siin. Lopettamisista huolimatta on yleisur-
heilun taso säilynyt hyvänä.

Lahjakkaita junioreja löytyy edelleen, 
mutta suuri haaste on nähdä nämä junio-
rit 10 vuoden päästä aikuisten kisoissa. Sii-
nä merkittävä rooli on lasten vanhemmilla 
sekä aktiivisilla ja osaavilla ohjaajilla. Hen-
kilökohtaisen valmentajan ja seuran tuki 
korostuu, kun lähestytään aikuisikää. 

Yksittäiset tukijat urheilijalle ovat erit-
täin suuri apu – pienilläkin tukisummilla 
luodaan mahdollisuus hyvään harjoitteluun 
ympäri vuoden. Sysmästä löytyy yrityksiä, 
joilla on halu tukea ja auttaa lahjakkaita 
nuoria – siitä heille iso kiitos.   

Yleisurheilujaosto kaipaa aktiivisia jäse-

niä tekemään arvokasta työtä lasten hyväk-
si. Viikkokisojen toimitsijatehtävät hoituvat 
jo hienosti, mutta aina on tilaa uusille te-
kijöille. Meidän on turvatta tulevaisuus, ei 
heitetä hukkaan jo tehtyä arvokasta työtä.

Aktiiviset vanhemmat ovat suurin voima-
varamme, kun ohjaamme tulevia huippu-
ja kohti uusia haasteita. Kouluttautumalla 
piirin ja urheiluliiton kursseilla, saamme 
valmennusoppia, mikä takaa oikeaoppista 
harjoittelua ja energiahuoltoa. Jos asia kiin-
nostaa, minuun voi ottaa yhteyttä – neuvon 
ja opastan mahdollisuuksieni mukaan.

Olympiahengessä kohti kesää.

Kosti jokinen 
Sysmän Sisu  yu-jaosto pj.

Allekirjoittanut toimii Lahdenseudun Yleisur-
heilun hallituksessa ja on nuoriso- ja valmen-

nustoimikunnan pj.

SYSmän SiSUn 
YLeiSUrHeiLU 2008

uRheiluKentän PuKuKoPPi
yleisurheilijoille, jalkapalloilijoille sekä muillekin  
urheilukentän käyttäjille saadaan kesäkuun alussa  
paremmat pukeutumistilat.  

Koskueenmäellä asuinkäytössä ollut parakki siirretään ur-
heilukentälle. Siinä on kaksi erillistä pukeutumistilaa. Perus-
tukset tehtiin jo syksyllä. Kun pukukoppi kesäkuun alussa 
saadaan siirrettyä urheilukentälle, liitetään se kunnan vie-
märiverkostoon ja niin kenttä saa myös asianmukaisemmat 
wc-tilatkin.

KIRENA OY
Liukuovet ja säilytysjärjestelmät
Puh. 010 778 4200 • www.kirena.fi

TIINAN HIUS
Puh. 7173 103

Puh. 7173 183
Hyvänolon hoitola

Säästöpankin talo

Sysmäntie 55, 19700 Sysmä
puh./fax 03 717 1238

sysman.kirjakauppa@phnet.fi
www.sysmankirjakauppa.net

Sysmän Meijerin Maitola
Sysmäntie 16 • p. 040 544 7455

Tunnelmakahvila
Avoinna ma–pe 10–18
 la 10–16
 su 12–18

REIKIENERGIAHOITO
Kokonaisvaltainen, luonnollinen parannusmenetelmä
Tmi Siiri Sirkka Onninen
Puh. 050 574 4561

FANTASIA
PIZZA & KEBAB

Sysmäntie 43, 19700 Sysmä
Puh. (03) 7172 877

Avoinna:
ma–la 10.30–21.00
su 12.00–21.00

Annokset myös 
mukaan! 
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Tarvaalan Hetan kotitilalla 
Hietalahdessa, Suojärven ran-
nalla, on keväisenä lauantai-
iltana tavanomainen meininki: 
perheen kuopus Maija ilakoi 
pihalla kissanpentujen kanssa, 
isommat siskot seuraavat syr-
jäsilmällä menoa ja Mikko-veli 
kirmaa kiljahdellen kaverinsa 
kanssa trampoliinin ja rannan 
väliä.

Elämää aurinkoisella mäel-
lä siis riittää. Perheeseen kuu-
luvat vanhempien Marjan ja 
Jarin lisäksi 19-vuotias Heidi, 
17-vuotias Heta, 15-vuotias 
Anni, 13-vuotias Mikko sekä 
6-vuotias Maija.  

Toukokuun vehreydestä pala-
taan vielä hetkeksi lumille ja ky-
sellään Hetan kuulumiset. Tyttö 
on kiitänyt laduilla vuosi vuo-
delta kovempaa, parempia si-
joituksia tavoitellen ja on osoit-
tanut olevansa seuransa nimen 
mukaisesti sisukas.

Perustiedot: perhe, ikä, koulu?
Asun maatilalla, Suojärven 

rannalla. Minulla on neljä sisa-
rusta. Olen täyttänyt 17 ja käyn 
Sysmän Yhteiskoulun lukion 
ensimmäistä luokkaa. Lukio on 
ollut haastavampaa kuin perus-
koulu, mutta ihan mukavaa. 

Miten hiihtourasi alkoi?
Hiihto on ollut koko perheen 

harrastus niin kauan kuin muis-
tan. Meiltä meni latu myös ala-
asteelle, joten koulumatkat tuli 
hiihdettyä. Kävin paikallisissa 
hiihdoissa, Sisun hiihtokoulus-
sa opin tekniikkaa, vähitellen 
kävin myös Hartolan ja Jout-
san hiihdoissa. Ikäisiäni tyttöjä 

Heta Tarvaala
tullaan
tutuksi

oli tosi vähän, joten minulla on 
Sisun mestaruuksia melko lail-
la joka sarjasta. Meillä on mök-
ki Ylläksellä, ja siellä on saanut 
hiihtää lomilla erilaisissa olo-
suhteissa, mikä on innostanut 
lisää.

Milloin aloitit säännöllisen 
harjoittelun?

Keväällä 2005 Sisun mesta-
ruushiihdoissa olin lähtövuo-
rossa, kun toimitsijat vitsailivat, 
että ”valmentaja Tuomo siinä 
lähtee perään ladulle”. Samana 
keväänä asiasta puhuttiin va-
kavammin, Tuomo kun on val-
mentanut useita nuoria. 

Homma on ilmeisesti toimi-
nut, tulosta on syntynyt?

Joo, hiihto on edistynyt mu-
kavasti. Samat tytöt, joista jäin 
ennen reilusti, ovat nyt saavu-
tettavissa. Välillä olen voittanut, 
toisinaan jäänyt kisoista riippu-
en. Valtakunnallisissa hiihdois-
sa Hopeasompassa 2007 olin 
44. ja kuluneella kaudella Vuo-
katissa nuorten SM-hiihdois-
sa perinteisen vitosen 17. ja se 
tuntui kyllä hienolta! 

Millaista työtä tulokset ovat 
vaatineet? 

Kevään harjoittelu ollut ren-
toa ja kevyttä, mutta kesällä 
alkaa taas kovempi tahti, kun 
luodaan peruskuntoa. Lajivali-
koima on monipuolinen: juok-
sun ja pyöräilyn lisäksi soutua, 
melontaa, sauvarinnettä, rul-
lahiihtoa tai -luistelua, lento-
palloa jne. Syksyllä tehoja nos-
tetaan edelleen ja toivotaan 
aikaista pääsyä lumille. Talvella 

hyvissä ajoin ennen kisoja teh-
dään rankkoja harjoituksia ja 
kisojen välillä rauhallisempaa 
lenkkiä.

Mikä harjoittelussa on kivaa – 
mikä mättää? 

No, eiväthän kaikki kovat 
harjoitukset, esim. sauvarinne, 
hyviltä ensiksi tunnu. Mutta 
ne ovat tarpeellisia ja auttavat 

kisoissa, kun tottuu pinniste-
lemään, vaikka lihakset hapot-
tavat ja väsyttää. Mieluiten teen 
pitkiä, rauhallisia hiihto- tai 
pyöräilylenkkejä tai patikoin. 

Mitä teet vapaa-ajalla?
Luen koulukirjoja, rentou-

dun, olen tietokoneella, katson 
TV:tä. Olen kavereiden ja per-
heen kanssa. 

Oletko kesätöissä?
Parina kesänä olen ollut jää-

telönmyyjänä, mutta tänä kesä-
nä en säännöllisesti, kun har-
joittelu vie enemmän aikaa. 
Voin vähän valita työaikoja, 
kun kioskin omistaa sukulai-

nen… Kotitilalla autan, kun 
pyydetään.

Minkälaisia tavoitteita Sinulla 
on, hiihdossa ja muutenkin?

Tavoitteet hiihdossa on ase-
tettu vain ensi talveen: haetaan 
parempia sijoituksia. Tuleva 
kausi taas näyttää, mitä jatkossa 
tehdään. Lukion jälkeisiä suun-
nitelmia ei ole vielä valmiina. 

Mitä teet 10 vuoden päästä?
No, olen 27-vuotias. Jos en 

asu maalla, niin käyn täällä ko-
tona tai jollakin mökillä…

Mitkä ovat olleet mieleenpai-
nuvimmat hiihtokisasi?

Vuokatin hyvä sijoitus N17-
sarjasta oli hieno juttu. Toinen 
kisa jäi myös mieleen viime tal-
velta, Jämillä hiihdetty 15 km 
perinteinen. Se oli eka pitkä 
kisani ja ensimmäinen yhteis-
lähtö. Lisäksi latu oli niin vaati-
va, ettei osa lähtenyt edes mat-
kaan nähtyään profiilin ja ladun 
varrella patjoilla pehmustetut 
puunrungot! No, minä hiihdin 
ihan hyvän sijoituksen, taisin 
olla 21. 

Kuka on hiihtäjäsuosikkisi?
Kyllä se on Virpi Kuitunen. 

Hän on niin vahva hiihtäjä ja 
häneltä sujuvat niin pitkät mat-
kat kuin sprintit.

Virpin nimi kirjoitetaan oikein 
jo maailmalla, entä sinun?
Joo-oh. No on se ainakin Ter-
vaala ja Tarvaila ollut. 

Unelmiesi kisalatu?
5 km pitkä ja alussa kun-

non ylämäki, joka tukehdut-
taisi muut. Minulla on tapana 
hiihtää kiihtyvällä vauhdilla, 
joten alussa usein jään vähän. 
Selviä ylä- ja alamäkiä,  lopus-
sa rankka osuus, jossa minulla 
olisi vielä varaa kiristää vauhtia 
voittoon…

Valmentaja tuomo toi-
vonen seuraa tilannetta 
kirjaimellisesti taustalla.

Valmentaja ja urheilija teke-
vät yhdessä työtä asetettujen 
tavoitteiden hyväksi. Hetan 
valmentaja Tuomo Toivonen 
korostaa, että on opeteltava 
tuntemaan urheilijan heik-
koudet ja vahvuudet sekä 
tunnistettava urheilussa pii-
levät uhat ja mahdollisuudet. 
Harjoittelu ja sen seuranta 
vaativat työkaluiksi ainakin 
harjoittelupäiväkirjaa, testejä 
sekä urheilijan ja valmentajan 
omia havaintoja. Ensimmäi-
nen vuosi valmennettavan 
kanssa on rajojen hakua. 

”Hetan kohdalla ominai-
suuksia on kartoitettu nyt 
reilun kahden vuoden ajan. 

Valmennuksen näkövinkkeli
Vahvuudet ja heikkoudet ovat 
tiedossa ja harjoitusten vaiku-
tuksia seurataan tarkoin. Har-
joittelun ulkoiset puitteet ovat 
osittain paranemassa, kun 
Lahden alueen hiihtäjien yh-
teisharjoitukset ja -leiritykset 
ovat käynnistymässä ja Heta 
voi saada ikäisiään harjoitte-
lukumppaneita. Tuleva kau-
si näyttää suuntaa, jatkuuko 
kehitys toivottuja latuja. Ta-
kapakkeja Heta ei tunnu mu-
rehtivan, vaan toteaa, että kävi 
miten kävi, joka tapaukses-
sa tästä jää hänelle hyvä har-
rastus. Jos onnistumisia tulee, 
on mahdollisuudet vaikka mi-
hin!”

lenkillä Suojärven 
maisemissa.
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Tuomo Toivonen on tänä vuonna 60 täyttävä, 
hyväkuntoinen eläkeläismies Sysmän Särki-
lahdesta. Hän hoiti vaimonsa Sylvin ja kuu-
den lapsensa kanssa Lantun maatilaa vuodesta 
1970 alkaen, kunnes yksi pojista otti perheen-
sä kanssa tilan nimiinsä jokunen vuosi sitten. 
Karjatilan työt ja pienet lapset veivät alkuvuo-
sina ajan niin, että nuoruuden urheiluharras-
tukseen tuli vuosikymmenen tauko. Lasten 
kasvaessa vanhemmat kannustivat heitä ur-
heilemaan eri lajeissa ja kun esikoisen, San-
nan, valmentaja joskus 80-luvun puolivälissä 
väistyi, päätti Tuomo ottaa valmennusvastuun 
itselleen. 

Siinä vaiheessa tuli käydyksi hiihdon laji-
valmentajakurssit Vierumäellä ja myöhem-
min valmennus- ja ohjaajakursseja esim. Vuo-
katissa. Sannan lajeina olivat hiihto ja keihäs, 
myöhemmin Kati-tytär jatkoi samoilla lajeilla 
ja laajemminkin yleisurheilulla. Viisi kuudesta 
lapsesta harrasti kilpahiihtoa jossakin vaihees-
sa ja kesäisin yleisurheilua.

Omien lasten valmentaminen antoi oppia 
myös kantapään kautta. Valmentajaisä tuli tie-
tämään, että esim. urheilijan huonot veriarvot 
eivät mahdollista täysipainoista harjoittelua tai 
ylikunnon vaara uhkaa. Ja kun ylikunto on to-

dellisuutta, on kynnys aloittaa harjoittelu uu-
delleen tosi korkea – motivaatio hiipuu ja ur-
heilu-ura katkeaa helposti. 

Mutta kokemus tuo varmuutta – kurssit, kir-
jat ja muu tietämys auttavat hahmottamaan, 
mitä urheilija milloinkin tarvitsee ja mihin 
rahkeet riittävät. Esimerkiksi seuraamalla aa-
musykettä pystyy varomaan ylikunnon muo-
dostumista paljon ennen varsinaisia testejä.

Tuomo toteaa, että valmennuksessa eri har-
joitusten painotteet vaihtuvat muotivirtausten 
mukaan, mutta perusasiat pysyvät. Kuormi-
tuksen ja levon oikea suhde ratkaisee. Unoh-
taa ei voi myöskään oikeaa ravintoa. 

Hetan kanssa on hyväksi todettu harjoittelu-
viikkojen vaihtelevuus. Kehoa totutetaan erita-
soiseen rasitukseen eri viikoilla, samalla mie-
lenkiinto harjoitteluun säilyy paremmin.

Paljonko hiihtokilpailussa jää välineiden, 
paljonko ”miehen” varaan? ”Miehestä se lopul-
ta on kiinni – toki ongelmakelissä voitelu voi 
nousta jopa ratkaisijaksi, mutta normaalikelil-
lä välineiden merkitys on 10 % luokkaa, toteaa 
Tuomo. ”Urheilijan olisi hyvä käydä itse val-
mennuskurssi, jotta tietäisi, miksi asioita teh-
dään niin kuin tehdään.”

Valmentaja tuomo toivonen:

”Kuormituksen ja levon oikea 
suhde ratkaisee tulokset”

ohrasaaren reitistöä ke-
hitetään kolmivuotisella 
suunnitelmalla. 

Ensimmäisessä  vaiheessa ra-
kennettiin uutta reitistön poh-
jaa. Pohja on nyt hyvin painu-
nut ja tasaista. Yllätyksen teki 
leuto talvi joka esti reitistön so-
rituksen viime talvena. Ohra-
saaren salmeen joudutaankin 
myös ensi talvikaudella  teke-
mään uudelleen pengertie so-
ran ajoa varten.     

Uusittu reitistö palvelee kaik-
kia liikkujia ympäri vuoden 
mutta etenkin hiihtäjille tulee 
lisää valaistuja latukilometrejä. 
Uusi latu-ura on melko tasais-
ta ja sopii hyvin varttuneem-
millekkin kuntohiihtäjille sekä 
lapsille. Myös koulujen liikun-
tatuntien käyttöön uusi reitti 
sopii erinomaisesti. Sisu pitää 
hiihtokoulua saaressa ja var-

masti hiihtokoulullekin on uu-
desta reitistöstä hyötyä. Tarkoi-
tus on myös tehdä jonkinlainen 
hiihtomaan hiihdonopetuksen 
käyttöön.

Toisessa vaiheessa rakennetaan 
uudelle reitille valaistus. Kol-
mannen vuoden aikana on 

tarkoitus laajentaa ”jumppa-
kenttää” ja parantaa sen väli-
neistöä. Suunnitelmiin kuuluu 
myös suunnistuskartan uusi-
minen ja frisbeegolfrata. Hank-
keeseen on varattu määrärahat 
kunnan Budjetissa. Ensimmäi-
seen vaiheeseen ei saatu valti-
onavustusta mutta sitä haetaan 
uudelleen seuraaville vuosille.  

Ulkoilijoiden käytössä ole-
va pukukoppi saaresta jää vielä 
puuttumaan.

Etenkin hiihtäjien kannalta 
Ohrasaaren reitistön kehittä-
minen on hyvä asia. 

Sisun hiihtokilpailuja on pi-

oHraSaaren reiTiSTÖn 
KeHiTTäminen

detty ja pidetään jatkossakin 
urheilutalon maastossa, jolloin 
urheilutalo voi toimia kisakes-
kuksena. Jatkossa kuitenkin, 
ainakin lasten kilpailuja voi-
tanee siirtää Ohrasaareen. Ur-
heilutalon latuprofiili on hyvä 
kilpailuja ajatellen mutta on-
gelmana siellä on latuverkos-
ton ylläpito ja kehittäminen 
koska ne sijaitsevat yksityisten 
maanomistajien mailla. Nykyi-
sin vähälumisina talvina on la-
tujen teko epätasaiseen maas-
toon ollut työlästä ja osaltaan 
pienemmätkin, maanomista-
jien toteuttamat puuston hak-
kuut ovat vaikeuttaneet latujen 
ylläpitoa.  Urheilutalon latujen 
käyttö kun on vähentynyt niin 
myös latujen tekoa ja kunnos-
tamista voidaan entistä enem-
män keskittää yhteen paikkaa, 
Ohrasaareen, tämä  palvelee 
parhaiten kaikkia hiihdon har-
rastajia.

Puh. 020 742 9999
Aukioloajat: ma–pe 7–18, la 8–15

Puh. 0500 508 153

Sysmän erikoishitsaus
Keskustie 24, 19700 Sysmä

p. 0400 707 351 • fax (03) 7172 995

KONEURAKOINTIA
LOKAHUOLTOA

– maansiirtokuljetukset – tielanaukset
– Talviauraukset – pihojen/teiden hiekoitukset

PALVAILA HEIKKI • P. 0400 805 528

Sysmäntie 53, Sysmä

www.                    DESIGN.fi

SOMPIN 
MAANSIIRTO OY

www.sompinmaansiirto.fi
Puh. 0400 353 978

Perustukset, maansiirto & tietyöt, sora & maa-aineskuljetukset, 
jätevesi-, salaoja-, sadevesijärjestelmät, 

ruoppaus, viherrakentaminen

VILLEN 
MÖKKIAPU

• peltityöt
• ilmastointi-
asennukset

p. 0400 510 338
SYSMÄN IKKUNA JA OVI OY

www.sysmanrantaterassi.fi

Rentoudu terassilla Sysmän satamassa,
ruokaa & juomaa, A-oik, tyyntä ja vaahtopäitä.

Joka päivä kuuma keitto klo 11–15.

Puhelin
040 5637 899

Leppäkorventie 4
Puh. (03) 7171 541

Palotikkaat,
räystäskourut,
lumiesteet, piipunhatut,
kuljetus/asennus.
Montonen, puh. 0400 493 350

TUULA 
AROALHO

Tilitoimisto Tuula Aroalho
Uotintie 3, 19700 Sysmä

Puhelin (03) 7173 059, GSM 040 572 0659
tuula.aroalho@phnet.fi

Tilitoimisto Tuula Aroalho • Uotintie 3, 19700 Sysmä
Puhelin (03) 7173 059, GSM 040 572 0659

tuula.aroalho@phnet.fi
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, ke-to 10-17

Sysmän Sisun urheilutalo on ollut 
Sysmäläisten käytössä jo yli neljä-
kymmentä vuotta.

Tällä hetkellä yläkerran salissa järjestetään vuosit-
tain muutamia juhlia ja muita tapahtumia. Talvi-
aikaan pelataan jonkin verran sählyä ja tila toimii 
hiihtokilpailujen kisakeskuksena. Ravintolatila 
toimii tapahtumien lisäksi Sisun hallituksen ja eri 
jaostojen kokouspaikkana.  Talon yhteydessä oleva 
asunto on vuokralla. Alakerrassa Sysmän Keilaa-
jat ry pyörittää  keilahallin toimintaa ja ampuma- 
jaoston sekä muidenkin lajin harrastajien käytössä 
on ampumahalli.

Taloa vuokrataan edelleen eri tilaisuuksiin, 
myös ravintolan astiastoa voi erikseen vuokrata. 
Tilojen käyttö on huippuvuosista hiljentynyt huo-
mattavasti. Siksi talo on pari vuotta ollut myyn-
nissäkin, mutta toistaiseksi ei ole sopivaa ostajaa 
löytynyt.

SYSmän SiSUn UrHeiLUTaLo

Heinäkuussa tulee kuluneek-
si 21 vuota siitä, kun Aarne ja 
Märtä Koskelo perustivat Sys-
män Sisun urheilijoiden tuke-
miseksi rahaston. 

– Se on merkittävä tuki, sillä 
kuluneiden kahden vuosikym-
menen kuluessa stipendejä on 
jaettu kaikkiaan jo 50 000 eu-
roa. Varoja oli viime lokakuun 
lopussa erilaisina sijoituksina 
kaikkiaan 245 500 euron ar-
vosta, sanoo rahastonhoitaja, 
pankinjohtaja Heikki Kuurne.

Rahaston hoitokuntaan 
Koskelot nimesivät suvun 
edustajaksi Erkki Stjernval-
lin. Kunnallisneuvos Stjern-
vall on toiminut hoitokunnan 
puheenjohtajana koko ajan.

– Pääkonsuli Koskelolla oli 
rahastoja etenkin lääketieteen 

tueksi. Niinpä ehdotin hänelle 
rahaston saamista sysmäläisen 
urheilun tueksi. Pääkonsuli 
kertoi itsekin sitä ajatelleensa 
rahoittaessaan Sisun toimin-
taa aikaisemminkin monin 
tavoin, Stjernvall kertoo. 

Yhdessä pankinjohtaja Arvi 
Tauraman kanssa he laativat 
rahastolle säännöt käyttäen 
mallina Tilda Tirkkosen ra-
haston sääntöjä.

– Rahaston alkupääoma oli 
100 000 markkaa. Koskelo kas-
vatti sitä nopeasti käyttäen esi-
merkiksi osakekauppoja hyö-
dyksi. 1990-luvun alussa esitin, 
että muut Sysmäläiset urhei-
luseurat voisivat liittyä Sisuun  
jaostoina ja siten pääsisivät ja-
kamaan rahaston hyötyä. Se ei 
kuitenkaan innostanut ketään, 

Stjernvall kertoo.
Tauraman jälkeen rahas-

ton hoitaminen siirtyi Heik-
ki Kuur-neelle. Hoitokuntaan 
kuuluu Sisun puheenjohtaja 
Hannu Sireni itseoikeutettu-
na. Sisun hallitus on vuosittain 
nimennyt siihen naisjäseneksi 
Aino Hammarin Sisun kun-
niajäsenenä. Koskelot kutsui-
vat hoitokuntaan rehtori Kai 
Saarikiven. Hänen tuolinsa 
on toimitusjohtaja Leo Vilén 
perinyt.

Tällä vuosituhannella on 
stipendejä jaettu vuosittain 2– 
3000 euroa Sisun hallituksen 
esitysten mukaan. Hoitokun-
nan tulee kokoontua kerran 
vuodessa. Sisun tilintarkasta-
jat tutkivat myös rahaston ti-
linpidon.

Sysmän Sisun rahasto 
jakanut nuorille urheilijoille 
50 000 euroa

Sysmän urheilutalo on nähnyt monia tapahtumia – tilaa ja sen 
astiastoa vuokrataan edelleen eri tilaisuuksiin. 



9SySmän SiSu

Leutojen talvien vuoksi jääkiekon harrastaminen käy 
hankalaksi. Talven aikana harjoitukset pystyttiin jär-
jestämään vain kaksi kertaa, mutta innokkaat juniorit 
pelasivat kuitenkin tänäkin vuonna Itä-Häme-liigaa 
kahdessa ikäluokassa. Luonnonjääturnaukset pystyt-
tiin nipin napin järjestämään. Kauden aikana pelat-
tiin turnauksia Sysmässä, Hartolassa, Pertunmaalla 
ja Heinolan jäähallissa.

Myös Sysmän kunnan luistelumestaruuskilpailut 
jouduttiin perumaan jääpulan vuoksi. 

Miesten joukkue Broilers HT on käynyt Vierumä-
en jäähallissa harjoituksissa kerran viikossa. Broilers 
HT:n pelaajat ovat Sisuun rekisteröityneitä pelaajia ja 
seura tukee joukkueen toimintaa. Kuluneella kaudel-
la joukkue pelasi Asikkala Hockey Liigassa. Kymme-
nen joukkueen sarjassa edellisen kauden hopea vaih-
tui neljänneksi sijaksi.

Vuosia vireillä ollut tekojään rakentaminen on saa-
nut uutta tuulta. Lehden ilmestymisen aikoihin asia 
on taas käsittelyssä ja myönteistä päätöstä toivotaan. 
Näin saisimme Sysmään luistelun harrastamiseen 
kunnolliset olosuhteet, jotka palvelisivat kuntalaisten 
lisäksi myös vapaa-ajan asukkaita.

markku Kotilainen
jääkiekkojaosto 

JääKieKKoiLiJaT Säiden 
armoiLLa SYSmäSSä

taistelu on kovaa, kun vas-
tassa on hartolan nmKy.

Varusteita 
korjataan 

välillä vaih-
dossakin.

tyttöjäkin 
mahtuu 
mukaan.

myös vaihtopenkki tarkkaavaisena.

toukokuun 2008 tilanteen 
mukaan näyttäisi siltä, että 
Väikylän tenniskentät ja 
jääkiekkokaukalon pohja 
saavat uuden pinnoitteen 
jo kesän aikana.

Tämä mahdollistaisi ken-
tän monipuolisen kesäkäytön 
(myös keväisin ja syksyisin) 
sekä hankkeen edetessä piden-
täisi jääliikuntakautta. Uusit-
tuna alue parantaa ja täyden-
tää koulujen liikunnanopetusta 
sekä tarjoaa koululaisille mah-
dollisuuden monipuolisem-
paan välituntiliikuntaan. Alue 
sijaitsee kolmen koulun ja kah-

tettaisiin putket tekojäärataa 
varten. Kunnanhallitus nime-
si toimikunnan selvittämään 
myös mahdollista tekojääradan 
rakentamista Sysmään. 

Työryhmän aktiivien ja pe-
rusteellinen työ edesauttoi sitä 
että nyt, hankeen ensimmäi-
sessä vaiheessa kentän uudeksi 
pinnoitteeksi laitettaisiin hiek-
katekonurmi ja samalla alle 
asennetaan jäähdytysputkisto 
tekojäätä varten. Toisessa vai-
heessa tulisi kylmälaitekontin 
hankinta ja asennus, jolloin te-
kojäärata saataisiin käyttöön. 
Etelä-Suomen lääninhallitus on 
myöntänyt lähiliikuntapaikan 
kunnostushankkeelle ja teko-
jääratahankkeelle huomattavan 

avustussumman. Tärkeäähän 
tässä ja muissakin liikunta- ja 
ulkoilupaikkojen kehittämises-
sä on myös että kuntapäättäjät 
suhtautuvat asioihin myöntei-
sesti. Paljon puhuttua kunto- ja 
terveysliikuntaa viedään Sys-
mässä eteenpäin ainakin har-
rastuspaikkoja parantamalla.       

 Sisulaisten kannalta liikun-
tamahdollisuudet monipuolis-

tuisivat ja etenkin jääkiekkoi-
lijoille tämä toisi merkittävän 
parannuksen lajin harrastus-
mahdollisuuksiin. Mutta uusi-
tulla alueellahan voi tenniksen 
ja jääkiekon lisäksi pelata jalka-
palloa, katusählyä, koripalloa, 
lentopalloa, petangueta  yms 
sekä vaikkapa pienten lasten 
pelejä ja leikkejä. 

Väihkylän tenniskenttä-/jääkiekkokaukalon 
pinnoitteen uusiminen etenee

den päiväkodin välittömässä 
läheisyydessä. Iltaisin ja vii-
konloppuisin sekä koulujen lo-
mien aikaan kenttä olisi kaik-
kien kuntalaisten ja vapaa-ajan 
asukkaiden käytössä. Tavoittei-
den mukaisesti se siis toimisi lä-
hiliikuntapaikkana.  

Hanke on edennyt melko 
nopealla aikataululla. Kesällä 
2007 oli tarkoitus laittaa kentän 
vanhan pinnoitteen päälle uut-
ta asfalttia. Tähän oli määrära-
hat kunnan talousarviossa sekä 
myönnetty lääninavustusta. 
Loppukesästä 2007 ryhdyttiin 
kuitenkin aktiivisesti selvittä-
mään ja viemään eteenpäin si-
täkin vaihtoehtoa että kentän 
pinnoite uusittaisiin ja alle lai-
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Sisun lentopalloilijoiden viime vuosi-
kymmeninä pyörittämä Lentopallo-
puulaakisarja on alun perin alkanut jo 
kuusikymmentä luvulla. Puulaakisar-
ja oli jatkoa kylienvälisille lentopallo-
otteluille, jotka alkoivat jo sotien jäl-
keen.

Alun perin puulaakisarja oli tarkoi-
tettu työpaikka- tai työyhteisöjouk-
kueille. Alkuvuosina tämä toimikin 
hyvin, mutta seitsemänkymmentä lu-
vulla alkaneet muutosten tuulet työ- ja 
yrityselämässä muuttivat myös lento-
pallopuulaakia. Kahdeksankymmen-
täluvulla mukaan tulivat kyläjoukku-
eet ja uusina harrastejoukkueet, joilla 
ei olut muuta yhteistä kuin halu pelata 
lentopalloa hyvien kavereiden kanssa. 

Joukkueiden määrä on vaihdellut 
vuosien aikana paljon. Parhaimmil-

laan  mukana on ollut 14 joukkuetta 
heikoimmillaan ihan alussa 4. Viime 
vuosina määrä on vakiintunut noin 
8:aan. Sisun lentopallolle puulaaki on 
ollut tärkeä sarja, koska vuonna 1979 
Sisun miesten lentopalloilijat lähtivät 
Lentopalloliiton 5. sarjaan. Puulaaki-
joukkueiden parhaat pelaajat otettiin 
mukaan joukkueeseen. Ja näin on ollut 
siitä lähtien tähän päivään asti. 

Puulaakisarjassa on kokeiltu erilai-
sia variaatioita, sarjapelaajien määrää 
rajoitettu, naiskiintiö joukkueessa, pe-
lattu kahdessa lohkossa jne. Perusasia 
on kuitenkin itse peli. Välillä todel-
la kiihkeissä tunnelmissa ja tiukoissa 
taisteluissa on voitettu ja hävitty, mutta 
lopputuloksena on kuitenkin hyvä fii-
lis tiukasta matsista.

Näin jatkukoon!

40 VUoTTa PUULaaKia!

Tehtaanmyymälä avoinna
ma-ti, to-pe 8-16. ke 9-16.
kesälauantaisin 9-13.

Tervetuloa ostoksille!

 Tehtaanmyymälä

TEHTAANMYYMÄLÄ

S Y S M Ä N

ART PLAST OY

SÄRKILAHDENTIE 33
19700  SYSMÄ

PUH. 0207 514 600
FAX   0207 514 601

artplast@artplast.fi

-MYYNTI JA ESITETELINEET
-JULISTETASKUT, PLEKSIT
-MUOVILEVYJEN TYÖSTÖT
-CNC-JYRSIN JA LASER 
 MERKKAUKSET JA TYÖSTÖ
-LÄMPÖMUOVAUS
-TYHJIÖMUOVAUS
-TEOLLISUUDEN ALIHANKINTA

SySmän SiSu 
täyttää 
enSi Vuonna 
90-Vuotta
Sysmän Sisun perustava 
kokous pidettiin 29.6.1919 
silloisella Sysmän säästö-
pankin talolla, nykyisellä 
teatteritalolla.

Ensi vuonna seura täyt-
tää 90-vuotta. Juhlavuosi 
varmasti näkyy sekä katu-
kuvassa että erilaisina ta-
pahtumina. Eri lajien juh-
lakilpailuja järjestetään.

Suunnitteilla on viralli-
nen pääjuhla päivällä sekä 
rennompi iltatilaisuus. Pit-
kästä ja merkittävästä roo-
lista Sysmäläisessä har-
rastustoiminassa kertovan 
historiikin teko on myös jo 
aloitettu.
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Sysmän Sisu on valittu yhdek-
si pilottiseuroista valtakun-
nalliseen liikunnan kehitta-
mishankkeeseen.

Kyseessä on SLU-alueiden 
valtakunnallinen ESR-rahoit-
teinen liikunnan kehittämis-
hanke eli LIKE-hanke. Päijät-
Hämeen alueelta on mukaan 
valittu kaksi seuraa. Hank-
keen kautta seura saisi kahden 
vuoden ajan taloudellista tu-
kea päätoimisen liikunnanoh-
jaajan palkkakustannuksiin. 
Hankkeessa mukana olevien 
seurojen tulee tehdä tiivis-
tä yhteistyötä kuntien kanssa 

Itä-Hämeen
LähivakuutusyhdistysLähiva

Sysmä, Sysmäntie 38, 
puh. 03-874 930

www.sysmansp.fi 

Puh. 020 522 3030
www.lahivakuutus.fi 

Pankki- ja vakuutuspalvelut
nyt saman katon alta.

Yhteisasiakkaana saat rahanarvoisia etuja!

Lähivakuutuksen toimipiste 
avoinna keskiviikkoisin, muina 
aikoina sopimuksen mukaan.

SiSu liiKuttaa…
Seitsemän aktiivisesti toimivan lajijaoston lisäksi  
Sisun väreissä kilpaillaan muissakin lajeissa.

Seura liittyi alkuvuodesta Suomen Vetaraaniurhei-
luliiton jäseneksi. Tämä toive tuli seuran jäsenistöl-
tä jotta pääsisivät osallistumaan veteraanikisoihin. 
Muita lajiliittojen jäsenyyksiä joissa seuran jäsenet 
kilpailevat ovat soutu-, pyöräily- ja ampumahiihto-
liitto. Kaikki eri lajien harrastajat ovat tervetulleita 
mukaan seuran toimintaan, vaikka omaa lajijaostoa 
ei olisikaan.

KoululaiSten liiKunnal-
linen iltaPäiVäKeRho 
Sysmän kunnan nuorisotoimi ja Sysmäläiset liikun-
tajärjestöt käynnistivät syksyllä 2005 liikunnallisen 
iltapäivätoiminnan 3–9-luokkalaisille. Kerhotoimin-
taan on saatu lääninavustusta. Myös lukuvuonna 
2007–2008 nuorempien liikuntakerhoissa tutustuttiin 
mahdollisimman laajasti eri lajeihin ja liikuntamuo-
toihin. Tässä kerhossa oli muutaman kerran muka-
na Sisun ohjaajia. Uutena kerhona oli sisäjalkapallo 
yläasteelle ja lukiolaisille. Mukana kävi välillä myös 
aikuispelaajia. Ryhmän vetäjänä toimi Visa Uutela. 
Toiminta jatkuu myös tulevana lukuvuonna.

SYSmän SiSU PiLoTTiSeUraKSi 
LiKe-HanKKeeSeen

eli myös kunnan sitoutumista 
hankkeeseen edellytetään. Tär-
keää olisi saada myös Päijät-
Hämeen sosiaali- ja terveysyh-
tymän sosiaali- ja terveystoimi 
mukaan toimijaksi ja palvelui-
den ostajaksi mutta tätä yhteis-
työlinkkiä ei vielä ole.

Sisulle ja Sysmäläisillehän tämä 
olisi hyvä mahdollisuus paran-
taa liikuntapalveluita mutta pie-
nelle seuralle myös melkoinen 
haaste.

Sysmässä liikunnanohjaajan 
toimenkuvan pääpaino tulisi 

kuitenkin olemaan aikuisten 
kunto-, terveys- ja työpaik-
kaliikunnan kehittämisessä ja 
palveluiden tuottamisessa. 
Tavoitteena tietenkin on että 
tarjotuista liikuntapalveluista 
käyttäjät ja palveluiden ostajat 
maksavat.

Sysmän Sisun hallitus ei ole 
tehnyt lopullista päätöstä 
hankkeeseen osallistumisesta 
vaan se tehdään kesän 2008 
aikana. Toisaalta valtakun-
nallisestikkin hankkeelle on 
vasta haettu rahoitusta mutta 
rahoituspäätöstä ei vielä ole. 

jäSenKoRtteja/Paitoja 
uRheilu-ValoSelta
Seuran jäsenmaksun maksa-
minen ja jäsenkortin hankinta 
onnistuu Urheilu-Valoselta. 
Myös seuran t-paitoja ja pikee-
paitoja on pieni valikoima 
myynnissä Valosella ja eri ko-
koja on saatavissa tilauksesta 
päivän toimitusajalla.  

TarTex
Vaatemyymälä, joka tarjoaa korjausompelua 

ja jossa toimii pesulapalvelupiste!

Sysmäntie 42, puh. 03-7172655, 044-5735747



Tutustu välitettäviin 
kohteisiin osoitteessa

opkk.fi

Sysmän Op-Kiinteistökeskus Oy, LKV
Sysmäntie 36, 19700 Sysmä

Puh. (03) 871 1120

Vaellustalli Starhill Stable
Ravioskorpi, nuoramoinen, 050-5366 116

www.starhillstable.com

tervetuloa tutustumaan uuden tallin valmistumiseen!
Tulovinkki:
OP-Visa Electron toimii sekä 
Suomessa että ulkomailla. 
Voit maksaa sillä kaupoissa, 
nostaa käteistä automaateista 
ja tehdä Internet-ostoksia 
turvallisesti.
OP-Visa Electron on maksu-
ton alle 26-vuotiaille. Katso 
lisää osoitteesta op.fi/nuoret


