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aloittaeSSani kirjoittamaan 
on viikonloppu, jolloin kouluissa 
vietetään lukuvuoden päättäjäisiä 
ja ylioppilaiden lakkiaisia. On ke-
säisen helteistä, kuin keskikesällä 
konsanaan. Tuomet kukkivat näyt-
täen hetkellisesti parasta puoltaan. 
Kielojakin lyötyy maljakoihin levit-
tämään hentoa tuoksuaan. Voikukat 
valtaavat nurmialueita puutarhurei-
den kiusaksi. Tällä hetkellä tuskin 
kukaan pohtii, miltä marraskuinen 

loppusyksyn luonto näyttää. Eikä ole tarvettakaan pohtia.

marraSkuu on kuitenkin mielessäni siksi, että tuolloin on 
seuramme juhlavuoden päätapahtuma – pääjuhla kuten sano-
taan. Marraskuun 14. päivä kokoonumme juhlimaan 90-vuo-
tiasta urheiluseuraa. Päiväjuhla on Olavin toimintakeskuksessa 
ja jatkoa seuraa rennomalla otteella Urkin iltajuhlassa. Juhla-
päivän ohjelmaa on mietitty jo pitemmän aikaa, joten päivän 
aikataulu ja ohjelmarunko alkaa olla valmis.
 
PääjuhlaSSa on tapana muistaa ansioitunutta seuravä-
keä erilaisilla huomionosoituksilla. Edellinen huomioiminen 
tapahtui kymmenen vuotta sitten, joten nyt nostetaan esiin vii-
meisimmän vuosikymmenen aktiivit. Seuran hallitus ja jaostot 
ovat kevään aikana koonneet listan henkilöistä, jotka ovat huo-
mionosoituksen ansainnneet. 

Ainakin minulle oli yllätys, miten pitkä listasta tuli. Tosin 
kymmenen vuotta on pitkä aika ja urheilulajeja on monta. Kun 
toiminta on hajautettuna ympäri vuoden, talvi- ja kesälajeihin, 
sisä- ja ulkoliikuntaan, yksilö- ja joukkuelajeihin, toiminnan 
kokonaisvolyymin hahmottaminen on vaikeaa. Asia valkenee, 
kun aletaan luetteloida toimintaan osallistuneita henkilöitä. 

juhlavuoden nimissä seuramme tavoitteena on olla nä-
kyvästi esillä läpi vuoden. Liki puolet vuodesta on kulunut ja 
tapahtumia on juhlavuoden painotuksella jo toteutettu. Lisäksi 
pyörivät normaalit lajitoiminnot: pesiskoulu, yleisurheilukou-
lut ja -kilpailut jne.

helmikuun lopulla vietettiin tekojään virallisia avajaisia ja 
jääkiekkojaosto kokosi yhteen nykyiset ja suuren joukon enti-
siä aktiivikiekkoilijoita. Päivän kohokohta, nykyisten ja entisten 
”tähtien” välinen ottelu, rymisteltiin hyvässä urheiluhengessä 
ja illan jatkoilla Urkilla kilvan kehuttiin päivän antia. Vanhat 
pelikaverit nähtiin pitkästä aikaa ja nuoruusaikojen pelimuis-
toja palauteltiin mieliin kädet kaverin olkapäillä. Hittiorkesteri 
Aimo löi tahdit lavalla ja väkeä oli runsaasti paikalla jakamassa 
kiekkomiesten juhlamieltä.

juhlahiihdot järjestettiin maaliskuussa Ohrasaaren tyk-
kilumiladulla. Kilpailujen oheen oli järjestetty kuntohiihto- ja 
luistelutapahtuma. Askonrannassa oli kuhinaa, kun kisailijat 
ja kuntoilijat käyttivät kahvilateltan palveluita hyväkseen. Ta-
pahtumaa jalostetaan edelleen ja toivon, että siitä muodostuu 
vuosittainen koko perheen liikuntatapahtuma.

kunniakierroS kierrettiin Suvisaaressa noin 70 liikkujan 
voimin. Tavoiteltuun 90 osanottajaan ei päästy, mutta leppoi-
sasti sujuneesta tilaisuudesta jäi hyvä jälkimaku.

vuotta on toinen puolikas jäljellä ja juhlavuoden tapahtu-
mia edessä. Tätä vuotta, ja seuran koko pitkää historiaa, muis-
tellaan sitten juhlapäivänä, marraskuun puolivälissä. Jokohan 
on ensi lumi satanut ja maa valkoisena? Lehdet on haravoitu 
nurmikoilta ja havuja asetettu istutusten suojaksi.

Hirvimiehet ovat kaataneet suurimman osan kiintiöstään ja 
utelevat toisiltaan, vieläkö vasalupia on käyttämättä. Aamuisin 
raaputetaan jäätä autojen laseista sinisen pakokaasun keskel-
lä…

Liikunnallista loppuvuotta!

hannu sireni
puheenjohtaja

SiSu 90 vuotta

sYsMÄn sIsun hallItuKsen KoKoonPano

Sysmän Sisun 90-vuotisel-
la matkalla on ollut mukana 
myös Antti Aartolahti toimien 
aktiivisena urheilijana, kilpaili-
jana ja ohjaajana n. 20 vuotta. 
Tie vei opiskelemaan ja töihin 
ja niin perhe Eevan ja Kertun 
kanssa kotiutui Jyväskylään.

Mitä kaikkea harrastit 
sisu-vuosina?
4–5-vuotiaasta alkaen mm. 
yleisurheilua, hiihtoa ja jää-
kiekkoa. Pesäpalloa pelasimme 
poikajoukolla Rantalan pellol-
la ja Peltolan Vappu houkutteli 
Salosen Antin pitämään meil-
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le kunnon harjoituksia. Siitä 
sitten mentiinkin piirisarjaan 
monessa ikäluokassa, miehissä 
jo maakuntasarjaan ja parhaim-
millaan Sisu pelasi kaksi vuot-
ta Suomensarjassa. Menestyk-
semme ei ollut huippuluokkaa, 
mutta kotipeleissä yleisöä oli 
paljon ja mukavaa oli.

entä sisu-vuosien jälkeen?
Pari vuotta pelasin pesäpalloa 
Jyväskylän Valon Suomensar-
ja-joukkueessa. Nyt pesäpalloa 
tulee pelattua vain Sysmän ken-
tällä pesiskoululaisten ja entis-
ten pelikavereiden kanssa. Hie-
noa, että pesiskoululaiset ovat 
taas runsaslukuisesti kentällä!

Kuntoilumielessä olen har-
rastanut kaikenlaista sulkapal-
losta ja salibandysta isä-lapsi-
jumppaan.

tullaan
tutuksi

antti aartolahti
ja Matias salonen
lyöntiharjoituksissa.

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

Toimitus:
Hannu Sireni
Pirjo Aartolahti
Visa Uutela
 
Valokuvat: 
Heikki Helin
Pekka Palm
Riikka Palvaila
Riku Salonen
Tiina Salonen
Mari Mattila 
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Sysmän Sisun 90-vuotishis-
toriikki on edelleen tekeillä. 
Viime kesänä aloitettu työ on 
osoittautunut arvioitua paljon 
työläämmäksi.

Sisun vuosikokousten pöy-
täkirjat ovat säilyneet, mutta 
paljon muuta ei sitten tallessa 
olekaan. Kuvaukset toiminnas-
ta on etsittävä muualta eikä nii-
tä ole yhdessä lähteessä, koska 
seuran toimintakertomukset ei-
vät ole tallessa.

Tämän olen korvannut se-
laamalla kaikki vuodesta 1927 
ilmestyneet Itä-Hämeet ja otta-
malla digikameralla kuvat Si-
suun liittyvistä uutisista sekä 
myös Sysmän kirkonkylään 
liittyviä uutisia. Tietokoneen 
muistiin onkin kertynyt viiti-
sentuhatta uutiskuvaa. 

aino hammarin  
urheilukuvat löytyivät
Urheiluun liittyvät valokuvat 
ovat vähissä. Muutama kym-
menen vuotta sitten urheili-
joilla ei ollut kameraa. Moni 
hyvinkin menestynyt urheilija 
1950–70-luvuilta toteaa, ettei 
ole yhtään kuvaa, mitä nyt leh-
tileikkeitä. 

Kun kokosin Liikola–Taipale 
-kyläkirjaa, ei Itä-Häme-leh-
denkään kuvia tuntunut olevan 
tallella. Iloinen yllätys olikin, 
kun Aino Hammarin kanssa 
löysimme Itä-Hämeen kellaris-
ta kuvia ja negatiiveja vuodes-
ta 1964 alkaen. Viime syksyn 
ja talven aikana olen rahdan-

historiikki hitaasti, mutta varmasti
nut kaikki toimituksen vuosina 
1964–2000 ottamat negatiivit 
kotiini ja kopioinut sieltä Ainon 
ottamat urheilukuvat. Samalla 
kopioin myös hänen kirkonky-
lään liittyvät kuvansa. 

Etlarin urheilutoimittaja-kir-
jailija Kalle Veirto kritikoi ke-
väällä paikallisten akateemisten 
historiankirjoittajien laatimia 
kuolonkankeita urheilukirjoja, 
joissa pääosassa johtokunnan 
syyskokouksen esityslistat ja 
budjetin menoraami. Sisun his-
toriikissa ei tuota pöytäkirjojen 
siteeraamisen vaaraa ole, koska 
asiakirjojakaan ei ole.

Koko historiikin rakenne 
poikkeaakin muista seurahis-
toriikeista. Lähtökohtana ovat 
Itä-Hämeen uutisoimat tapah-
tumat ja Ainon sadat kuvat. 
Alaotsikkona voisi vuosien 
1965–95 kohdalla osalla ”Aino 
Hammar – urheilutoimittaja ja 
-kuvaaja”. 

Ainon kauden ulkopuoliselta 
ajalta on muiden kirjoittamia 
Itä-Hämeen uutisia ja muual-
ta haalittuja kuvia. 30-luvulla 
Nestori Peltolan kynästä lähte-
neet jutut eivät häviä nykyisil-
le. Jo silloin Sysmän kisat olivat 
jymy-, jätti- tai vähintään huip-
pukisoja. 

urheilun ja urheilu-
uutisoinnin muutos
Sisun historiikki on urheilun 
muutoksen kuvauksen ohella 
myös kuvaus urheilu-uutisoin-
nin muutoksesta. Itä-Hämeen 

rinnalla olen selannut myös 
Etelä-Suomen Sanomia ja Lah-
ti-lehtiä sekä tietysti LähiLehteä 
ja sen edeltäjiä.

Ennen piirinmestaruuskisat 
olivat iso uutinen. Nyt niiden 
tuloksia julkaistaan koottuina 
pienellä präntillä kerran vii-
kossa, ilman toimittajien kom-
menttia. Ennen toimittaja oli 
paikalla kisoissa. Nyt ei toimit-
tajia löydy paikallisista kisois-
ta ainakaan sunnuntaisin eikä 
oikeastaan muulloinkaan. Sys-
mässä järjestettävät paikalliset 
kisat eivät kiinnosta enää mui-
ta kuin LähiLehteä. 

Sisun historiaa ei kirjoiteta 

joka vuosi. Siksi se on syytä teh-
dä kunnolla. Olisin voinut het-
ken työllä huitaista satakunta 
sivua seuran vaiheista, mutta se 
ei oikein käy tutkijan luonteella. 
Samalla olisi jäänyt tapaamatta 
ne kymmenet ja taas kymmenet 
urheilumiehet ja heidän suku-
laisensa, joita vuoden kuluessa 
olen tavannut.

Ketkä 10 parasta 
sisulaista?
Lopuksi sysmäläisten urheilun 
ystävien pohdittavaksi, kuka 
on parhaiten menestynyt uran-
sa aikana myös Sisua edustanut 
urheilija? Suurimmat saavu-

tukset on urheilija voinut teh-
dä jossain muussakin seurassa. 
Saman tien voisi jatkoksi koota 
listan 10 parhaasta joskus Sisua 
edustaneesta urheilijasta. Luu-
len, että hajontaa listoissa olisi 
aika lailla.

Paras lie helppo löytää, mutta 
seuraavien kohdalla onkin sit-
ten jo pohtimista…

heikki helin

PS. Jos omaat Sisuun tai sysmä-
läiseen urheiluun liittyviä kuvia, 
niin vielä ehtii tarjota historiik-
kiin. Olen kesä–heinäkuun Sys-
mässä. Puh. 040–516 5976.

Pesäpallokausi käynnistyi äi-
tienpäiväviikonloppuna, jolloin 
59 innokasta pesiskoululaista 
kokoontui pesisleirille pienestä 
vesisateesta huolimatta. Leiril-
lä harjoiteltiin perustekniikoita 
(perusheitto, kiinniotto, perus-
lyönti, näpäykset ja syöttämi-
nen) ja päivän lopuksi pelattiin 
kaksi leiriottelua.

Pesisleirin rehtorina toimi 
Niko Kuisma. Hän suoritti pe-
siksen lajivalmentajatutkinnon 
vuonna 2002 samalla vuosi-
kurssilla mm. Janne Vuorisen, 
Sami Sirviön, Toni Kohosen ja 
Matti Iivarisen kanssa. 

Sisun kasvatti Niko on toi-
minut valmentajaurallaan mm. 
Manse PP:n naisten superpesis-
joukkueen valmentajana ja seu-
ran junioripäällikkönä. Pitkällä 
pelaajaurallaan hän pelasi mm. 
suomisarjassa Manse PP:ssä ja 
Lammin Lujassa sekä maakun-
tasarjaa Sysmän Sisussa.

Pesisleirin ohjaajina toimivat 
Etelän Pesiksen nuorisopäällik-
kö Esa Lehtiranta, ex-super- 
pesispelaaja Pekka Saukko,  
Sisun liikunnanohjaaja Mari 
Mattila sekä seuramme ex-suo-
mensarjapelaajat Antti Aarto-

lahti, Tero Huhtanen ja Tomi 
Jokinen. Ohjaajista Esa on to-
dellinen pesiksen monitoimi-
mies. Hän on Vihdin Pallon 
puheenjohtaja ja pelasi aika-
naan ykköspesistä Lohjan Lou-
hessa sekä pitkän uran suomi-
sarjassa Vihdin Pallon riveissä. 

Pekka on pelannut useita kausia 
superpesiksessä lukkarina mm. 
pohjanmaalaisjoukkueiden ri-
veissä.

Pesiskoulu ja 
harrastepesis
Pesiskoulun harjoitusvuorot 

käynnistyivät viikolla 20. Pesis-
koulu on kevään aikana innoit-
tanut mukaan jo yli 90 nuorta 
ja lahjakasta pesiskoululaista. 
Harrastajien määrä tulee ke-
sän aikana kipuamaan yli sa-
dan, kun kesäasukkaat saapu-
vat Sysmään. Pesiskoululaiset 

Pesisleirillä

Kuva Itä-hämeen 
pitäjien väli-
sissä otteluissa 
1935 mukana 
olleista sysmäläi-
sistä. asepuvussa 
jouko Rekola ja 
Paavo Pohjola.  
tikapuilla Yrjö 
ja Ville Virtanen. 
Yrjön edessä 
alempana var-
jossa kolmas veli 
Kalle. Kaikki kaa-
tuivat sankareina 
sodissa. Vasem-
massa reunassa 
Veikko apilainen. 

(nestori Peltolan 
albumi)

harjoittelevat omalle taitotasol-
leen sopivassa ryhmässä kerran 
viikossa.

Pesiskoululaiset tekevät ret-
ken superpesisotteluun Tahko–
Sotkamo torstaina 6.8.2009.

Pesäpallojaosto
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TIINAN HIUS
Puh. 044 2837 844

Säästöpankin talo

Puh. 7173 183

Hyvänolon 
hoitola
Säästöpankin talo

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

SYSMÄN IKKUNA JA OVI OY

KOULUTUSTA
KOTIMAISTA METSÄENERGIAA
METSÄOMAISUUDENHOITOA

www.mhy.fi/paijathame

Lähivakuutus
Vellamo

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 klo 9-12, 
muina aikoina 
sopimuksen mukaan.

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

Tervetuloa ostoksille!

 Tehtaanmyymälä

TEHTAANMYYMÄLÄ

Kansiot, salkut ja kierrevihkot tehtaanmyymälähinnoin.

Marimekko-tuotteita sisustukseen ja lahjaksi.

Serviettejä juhlatilaisuuksiin.

Sysmän 
ERIKOIS-
HITSAUS
Keskustie 24, 
19700 Sysmä
p. 0400 707 351 
fax (03) 7172 995

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

Täällä esittäytyy Sysmän Sisun uusi liikunnanohjaaja Mari Mattila. Olen 
kotoisin Satakunnasta, Ulvilasta. Sysmässä olen asustellut kohta kaksi 
vuotta. Sisulla olen aloittanut maaliskuun alussa, joten työni täällä on 
vasta alussa. 

Harrastan itse monipuolisesti liikuntaa ja omana päälajinani on/oli 
taitoluistelu. Sen lisäksi harrastuksiini kuuluvat laskettelu, lumilautailu, 
ratsastus, retkeily, kuntosalilla pyöriminen ja jumppaaminen. Lenkkipo-
lullakin minuun saattaa silloin tällöin törmätä. 

Koulutukseltani olen nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja olen myös suo-
rittanut Suomen Ladun eräopasmerkin. Tällä hetkellä opiskelen Paju-
lahden Urheiluopistolla liikunnan ammattitutkintoa, aikuisliikunnan 
osaamisalaa. 

Toivottavasti tulen tapaamaan mahdollisimman monia sysmäläisiä tu-
levaisuudessa ohjaamissani liikuntaryhmissä. Tervetuloa kaikki mukaan 
syksyllä alkavaan toimintaan!

mari mattila esittäytyy

sIsun uudet 
VeRKKaRIt ja tuulIPuVut 
tilattavissa urheilu-Valoselta!
tilaukset 12.6. mennessä. Malli puvusta kuvassa.
Huom. Pukuja saa tilata myös ilman sponsorilogoja.

jÄsenKoRtteja/PaItoja
Seuran jäsenmaksun maksaminen ja jäsenkortin hankinta onnistuu  
myös Urheilu-Valoselta. Myös seuran t-paitoja ja pikee-paitoja on pieni  
valikoima myynnissä Valosella ja eri kokoja on saatavissa tilauksesta  
päivän toimitusajalla.

• Pesiskoulun harjoitusvuorot/rYhMÄt
Pesiskoulu Väihkylän koulun kentällä.
TI 17.00–18.00  C- ja D-tytöt (1993–96 syntyneet)
  Ohjaajat: Elisa Virtanen ja Minna Korhonen
TI 18.00–19.00  NAPEROPESIS (alle kouluikäiset, hiekkatekonurmen kaukalo)
  Ohjaajat: Mari Mattila ja Tomi Jokinen
TI  18.00–19.00  JUNNUPESIS (1.–2. luokkalaiset)
  Ohjaajat: Aino Virtanen ja Pia Salmio 
TO  15.30–16.45  E- ja F-pojat (1997–99 syntyneet)
  Ohjaajat: Jesse Hilden ja Riku Salonen 
TO  18.00–19.15  E- ja F-tytöt (1997–99 syntyneet)
  Ohjaajat: Maija Virtanen ja Tiina Salonen 
PE  17.30–19.00  C- ja D-pojat (1993–96 syntyneet)
  Ohjaaja: Petri Kaurinki
harrastepesiksen harjoitusryhmät ja -vuorot:
TO  19.30–20.30  Naisten harrastepesis
PE  19.00–20.00  Miesten harrastepesis
Aikataulumuutokset ja muu ajankohtainen tieto pesiksestä seuran sivuilta (http://sysmansi-
su.sporttisaitti.com/pesapallo/). Lisätietoja: Riku Salonen puh. 050-9104406.

Pesiksen 90-vuotisjuhlaottelu ja pesiskoulun Itä-länsi-ottelut:
Ystävyysottelut pelataan Sysmän Sisun 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Uotinpäivillä perjantai-
na 24.7.2009 alk. klo 17. Tapahtumaa saapuu juhlistamaan edustava joukko nykyisiä ja entisiä 
sysmäläisiä pesiksen pelaajia ja harrastajia aina 1950-luvulta näihin päiviin. Otteluiden jälkeen 
klo 20 alkaen kokoonnutaan jälkipelien merkeissä Sysmän Urheilutalolle, jossa esiintyy pop- ja 
rockyhtye KEIMO (http://www.keimoyhtye.com/) ja tarjoilusta vastaa Pihvikellari (http://www.
sysmanpihvikellari.fi/pages/index.php).  Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita!

• Yleisurheilun harjoitusvuorot
sysmän urheilukentällä 8–15-vuotiaille tytöille ja pojille.
•  Yleisurheilukoulu maanantaisin alkaen 8.6. klo 18.30–20.
•  Viikkokilpailut keskiviikkoisin alkaen 10.6. Ilmoit. klo 18 ja kilpailut alk. klo 18.30.
Lisätietoja: Kosti Jokinen puh. 0400 833 377

• jalkaPallokoulu
sysmän urheilukentällä 13.–16.6. yhteistyössä hP-47:n kanssa. 
Jalkapallokoulun (5–13-v.) jälkeen harjoituksia jatketaan pelailukerhossa  
tiistaisin klo 16.45–17.45. 
Ilmoittautumiset: Visa Uutela puh. 040 8289 182, sysmansisu.sporttisaitti.com.

• lentoPallo
”Biitsipelit” tiistaisin ja torstaisin klo 19 Rantaterassin kentällä.

KesÄn 2009 haRjoItusVuoRot
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yleisurheilukuulumisia
Kesän kilpailukausi on avattu pm-
maastojuoksuilla Myrskylässä . Lau-
antaina 23.5 käydyssä kisassa oli Sys-
mästäkin 5-kilpailijaa. Tulosta tuli, 
T10 sarjassa Tuuli Salonen juoksi pii-
rinmestaruuteen ja lisäksi tuli vielä 
joukkuekisan voitto. Tuuli Salonen, 
Ebba Blonqvist ja Noora Kurkinen 
juoksivat voittajajoukkueessa. Kisat 
jatkuu pm-viesteillä, jonne Salosen 
Riku valmentaa useampaa joukku-
etta. Toivotaan hyviä suorituksia ja 
palkintosijoja.

Yu-koulu ja viikkokisat pyörähtää 
käyntiin viikolla 24, tervetuloa tutus-
tumaan yleisurheilun saloihin. Yleis-
urheilu on monipuolinen ja vaativa 
liikuntamuoto, sopii erittäin hyvin 
lasten ja nuorten kehittävään liikun-
taan. Hyvä harrastus, vaikka ei täh-
täisikään huipulle. Omat viikkokisat 
on hyvä paikka testata omaa osaa-
mistaan ja löytää ne omat vahvat la-
jit. Toki vuosien saatossa voi ns. pa-
ras laji vaihtua moneenkin kertaan. 
Onhan nähty, kuinka juniorivuosien 
kuulantyöntöhuipusta on tullut huip-
pu pikajuoksija.

Nuorisovalmennus turvaa huip-
puyleisurheilun tulevaisuuden. Nuo-
risovalmennus on tulevaisuuden 
huippu-urheilun keskeinen kehittä-
misen kohde. Piirien, harjoittelukes-
kusten ja muiden tahojen entistä ak-
tiivisempi ote seurojen päivittäisen 
nuorisovalmennuksen kehittämises-
sä on seuratoiminnan näkökulmasta 
keskeistä. Leiritoiminnat tukee hy-
vää päivittäisvalmennusta. Alueleiri-
tys on hyvä ja vaativa leiritysmuoto 
nuorille, lahjakkaille ja innokkaille 
urheilijoille. Harjoittelukeskukset, 
joihin myös Pajulahden Urheiluopis-
to kuuluu, tulee tarjoamaan hyvät 
olosuhteet, kun uusi sisäurheiluhalli 
valmistuu. Hyödyntäkää alueen pii-
ri- ja alueleiritykset, yhdessä harjoit-
teleminen ja sosiaalinen kanssakäy-
minen muiden urheilijoiden kanssa 
tuo harjoitteluun vaihtelua. Lahden-
seudun yleisurheilu järjestää yhdessä 
Kymenlaakson yleisurheilun kanssa 
piirileiritystä Pajulahdessa kolmena 
viikonloppuna, lokakuussa, tammi-
kuussa ja toukokuussa. Näistä tar-
kempaa tietoa elo-syyskuussa.

Yleisurheiluterveisin,
Sysmän Sisu / yu-jaosto

Kosti jokinen

SYSMÄN
FYSIOTERAPIA Ky
Uotintie 3, 19700 Sysmä
p. 03-7171 027

Palveluksessanne
NDT, fysioterapeutti
Heli Pylkkänen
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LIKE-hanke, eli liikunnan 
kehittämishanke on ESR- ra-
hoitteinen valtakunnallinen 
hanke, jonka toiminta-aika 
on 15.8.2008–14.8.2011. Sii-
nä on mukana kaikkiaan 17 
suomalaista urheiluseuraa. 

Hankkeen tavoitteena 
on kehittää toimintamalli, 
missä seurat voivat kehit-
tää omaa organisaatiotaan 
ja hakea sopivat kumppani-
verkostot palvelutuotantoa 
ajatellen. Toimintamallien 
kehittämisessä on keskeistä 
kuntien liikunta- ja vapaa-
aikatoimien ja sosiaali- ja 
terveystoimien kanssa teh-
tävä yhteistyö ja roolien ha-
keminen. 

Hankkeen tarkoitukse-
na on kehittää seuratason 
hyvinvointipalveluja pää-
toimisen työntekijän avul-
la. Hanke rahoittaa seuraa 
noin kahden vuoden ajan, 
jolloin hanketuki on noin 
puolet palkkakuluista. Lo-
put maksaa seura ja kunnat 
ovat mukana pienellä mak-
suosuudella. Hankkeen ta-
voitteena on, että pilottivai-
heen jälkeen seuraan jäisi 

päätoiminen työntekijä valmii-
ne verkostoineen ja yhteistyö-
sopimuksineen toteuttamaan 
hyvinvointipalveluja. 

Pilottiseurat pyrkivät kehit-
tämään oman organisaation 
rakennetta sellaiseksi, että hy-
vinvointipalvelun tuottaminen 
yhteistyössä kunnan kanssa 
onnistuu. Suurimpana kehi-
tyskohteena on oman kunnan 
kanssa hyvien yhteistyömuoto-
jen kehittäminen. Tällä tavoi-
tellaan sitä, että hankeajalla, ja 
myöskin sen jälkeen, toiminta 
jatkuisi ilman hanketta. 

Mukana olevat liikunnan 
aluejärjestöt (SLU-alueet) tu-
levat hyödyntämään hankkeen 
tuloksia, kuten myös keskus-
järjestö SLU:n koordinoimana 
”Hyvä seura -hanke” eli hyöty 
on valtakunnallinen. Tämän 
toimintamallin kokemuksia 
tullaan myös hyödyntämään 
Itä-Suomeen rakennettavalla, 
erillisellä hyvinvointipalvelujen 
kehittämishankkeella. Mukana 
olevat kunnat tulevat myös hyö-
dyntämään hankkeen pilottiyh-
teistyöstä kertyneitä hyviä käy-
täntöjä omassa toiminnassaan. 

Sysmässä Sysmän Sisu va-

littiin pilottiseuraksi ja Sisu 
palkkasi päätoimisen kokoai-
kaisen työntekijän maaliskuun 
2009 alusta alkaen. Sysmässä 
liikunnanohjaajan tehtävä-
nä on järjestää kunto- ja ter-
veysliikuntaa kaiken ikäisille. 
Tarkoitus on perustaa liikun-
taryhmiä varhaisnuorista se-
nioreihin ja suunnitelmissa 
on myös liikunnallisten ta-
pahtumien järjestämistä. Li-
säksi ohjaajan tehtävänä on 
tukea Sisun omien lajijaosto-
jen toimintaa.

Sysmän Sisu on jo muuta-
man vuoden tuottanut osan 
liikuntapalveluista Sysmän 
kunnassa. Kunnan sivistys- ja 
terveystoimen suunnasta on 
aikaisemmin viestitelty tar-
peesta päätoimisen liikunnan 
ammattilaisen palkkaami-
seen, ja tämä hanke on tar-
jonnut yhteistyön käynnis-
tämisen mahdollistamisen 
tässäkin asiassa. Sysmän kun-
ta on luvannut tarjota työtilat 
ja -välineet sekä sitoutunut 
toiminnan kehittämiseen yh-
dessä seuran kanssa. 

Sisu pilottiseuraksi like-hankkeeseen

Kausi käynnistyi Mäntsäläs-
tä 29.–30.11.08. Y-sarjassa 
Juha Haavisto ampui 565, si-
joittuen 11. Y-50 Kari Neva-
la ampui 380 ollen ykkönen. 
Pisteen päähän (379) pääsi 
Jarmo Järvelä. 

Seuraava koitos oli Orimatti-
lassa, Hämeen aluemestaruuk-

ampumajaoston kuulumisia
sysi:n miehillä oli menestyksellinen ilma-asekausi.

Tervetuloa!

Tarjoamme mukavia muistoja ja
ihania elämyksiä issikoiden parissa.

Parin tunnin retkelle tai laavuvaellukselle 
voit lähteä mukaan ilman aiempaa 

hevoskokemusta.
Järjestämme myös ratsastusleirejä

ja normaaleja ratsastustunteja.
Käytössämme on juuri valmistunut

uusi talli sekä ratsastuskenttä!

Soita ja varaa retkesi!
050-536  6116  Nina Blomqvist

www.starhillstable.com
VAELLUSTALLI

STARHILL STABLE

sien ratkominen 7.–8.02.09.  
Y-sarjassa Arto Tiihonen am-
pui 575 ollen 3. ja Haavisto 
560 sijoittuen 7. Y-50 oli SySi:n 
hallintaa: Järvelä votti tulok-
sella 380, Martti Luhajärvi tuli 
toiseksi (376) ja Nevala oli nel-
jäs (357). Y-50-joukkue ampui 
mestariksi ylivoimaisesti uu-

della alue-ennätyksellä 1093. 
Seuraava koitos oli Kauhaval-

la Joukkue-SM, josta muodos-
tui myös SySi:n juhlaa. Y-50-
sarjassa tuli suomenmestaruus 
suomenennätystuloksella 1124 
(Järvelä 384, Luhtajärvi 376, 
Nevala 364). Järvelän tulos jäi 
myös henkilökohtaiseksi Suo-
menennätykseksi tälle kaudelle! 
Y-sarjan joukkue oli 12. (1710, 
Haavisto, Tiihonen, Järvelä). 

Sitten oli vuorossa Heinolan 
henkilökohtainen SM-kisa 20.–
22.3.09. Y-sarjassa Tiihonen 
ampui 579 sijoittuen 19. sijal-
le tiukassa kisassa. Y-50 sarjas-
sa Järvelä otti hopeaa tuloksella 
379, Luhtajärvi oli 4. (376, jäi 
pronssilta viimeisellä sarjalla) 
ja Nevala 25. (361).

Kauden hyväksi lopuksi il-
makiväärin 3x20 ls SM-kisa 
Turussa: Y-sarjassa Tiihonen 
oli 8. tuloksella 585. Y-50-sar-
jassa Nevala oli 3. (581) ja Jär-
velä 4. (576). 

Panostus juhlavuoteen ei ole 
mennyt ampujilta hukkaan!

Yhteistyösopimukselle 
kunnan kanssa jatkoa
Kunnan kanssa tehtiin 3-vuoti-
nen jatkosopimus ajalle 1.5.2009–
30.4.2012. Sopimuksessa on vuo-
den jatko-optio ja sen sisältöä 
hivenen muutettiin. 

Seura vastaa edelleen kunnan 
liikuntapalvelujen- ja tapahtumien 
tuottamisesta. Sopimukseen kuu-
luu myös Olavin toimintakeskuk-
sen isännän tehtävien hoitaminen 
ja isännöitsijäpalveluiden tuot-
taminen. Sopimus mahdollistaa 
myös seuran osa-aikaisen toimin-
nanjohtajan tehtävien jatkumisen.
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Viime talvena avattiin vihdoin kauan kaivattu 
tekojäärata. Näin saimme Sysmäänkin luistelun 
harrastamiseen loistavat olosuhteet, eikä tarvit-
se enää olla säiden armoilla. Tekojäärata mah-
dollisti junioreiden harjoitukset kahdesti viikos-
sa; Itä-Häme -liiga vedettiin läpi hyvin tuloksin. 
Myös miesten harrastejoukkue Broilers HT pa-
lasi vuosien tauon jälkeen harjoittelemaan koti-
kaukaloon. Asikkala Hockey Liigasta saavutuk-
sena pronssi. 

Tekojääradan avajaisia juhlistettiin ottelulla, 
missä vastakkain pelasivat Sysmän Sisun entiset 
pelaajat eri vuosikymmeniltä sekä nykyiset har-
rastajat. Avajaisissa nähtiin myös arvovaltaisia 
vieraita jääkiekkoliitosta. Näinä aikoina tekojään 
rakentaminen oli Sysmän kunnalta hieno osoitus 
ulkoliikunnan tukemisesta. 

Markku Kotilainen 
jääkiekkojaosto

uudelle tekojääradalle 
heti runSaS käyttäjäkunta

avajaisissa 
kunnanjoh-

taja Marketta 
Kitkiöjoen seu-

rassa suomen 
jääkiekkoliiton 

edustajia.

sisun ”vanhojen” joukkue.

nykyinen 
Broilers 
ht

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
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Puhelin
040 5637 899

Leppäkorventie 4
Puh. (03) 7171 541

• sora- ja mursketoimitukset
• maanrakennustyöt
• multaa
• teiden kunnossapitotyöt
• kalkkipalvelut

SAKARI SALONEN
Sysmä, 0400-493 227, (03) 7172 127

hIstoRIaa
• NMKY:n liikunnanohjaaja William G. Morgan kehitti lajin 1895 Holyoakessa 

Yhdysvallossa.
• Eurooppaan lentopalloilu tuli 1914 ja Pojoismaihin 1920-luvulla.
• Kansainvälinen lentopalloliitto, FIVB perustettiin 1947.
• Olympialajina lentopallo on ollut 1964 lähtien.
• Ensimmäiset MM kisat järjestettiin jo vuonna 1949
• Beach volleysta tuli olympialaji Atlantan kisoista 1996.

hIstoRIaa suoMessa
• Lentopalloilu tuli Suomeen 1920-luvulla.
• Vuodesta 1939 lentopalloilu kuului Suomen Koripalloliiton ohjelmaan.
• Suomen Koripalloliittoon perustettiin 1949 lentopallon työvaliokunta joka oli lajin 

ensimmäinen virallinen toimielin urheilujärjestöissä.
• Suomen lentopallokomitea perustettiin vuonna 1956 ja hyväksyttiin FIVB:n  

jäseneksi 1957.
• Suomen Lentopalloliitto perustettiin 1959.
• Suomi oli mukana MM kisoissa jo vuonna 1952 ja EM kisoissa 1955.

nYKYhetKI
• FIVB:ssä on 220 jäsenmaata eli enemmän kuin missään muussa urheilujärjestössä.
• Lentopallon pelaajia maailmassa on noin 500 miljoonaa, joista noin 33 miljoonaa 

lisenssi pelaajaa.

nYKYhetKI suoMessa
• Lentopallon harrastajia on noin 130 000, joista nuoria noin 27 000.
• Rekisteröityjä pelaajia on noin 13 000, joista junioreita noin 8 400.
• Erotuomareita 630,  nuorisotuomareita 800.
• 1440 joukkuetta liiton sarjoissa, juniorijoukkueita 1020.
• Organisoitua kilpailutoimintaa on 9-vuotiaista 85-vuotiaisiin.
• Maailman suurin nuorten lentopallo turnaus, Power Cup, Pelataan vuosittain  

Suomessa.
• Lentopalloliitossa on noin 700 jäsenseuraa joista yksi on SYSMÄN SISU.

lentopallojaosto, hanski

PeruStietoa lentoPalloSta

Uotin

HIPPO
-olympialaiset
Sysmän Urheilukentällä 
26.7. klo 12.00

sysmän urheilutalolla on koko 
ajan toimintaa, vaikka talo onkin 
myynnissä.

Puhelin (03) 7172 651
Fax (03) 7172 652

jarvisen.liikenne@saunalahti.fi
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SySmän SiSun hiihtoki-
soissa aina 70-luvulta alkaen 
startanneet hiihtäjät tuntevat 
melkoisella varmuudella nämä 
miehet: ladulle lähtiessä olka-
päällä on ollut joko Heikki Pal-
vailan tai Risto Aaltosen käsi ja 
tulospalvelun puolella on ah-
keroinut Heikki Kuusipohja. 
Nämä toimitsijat ovat varmasti 
osoittaneet rakkautta ja kunni-
oitusta Sysmän Sisua kohtaan 
niin myötä- kuin vastoinkäymi-
sissä, välillä siis lähes naimisissa 
urheiluseuran kanssa. 

Edellämainittujen lisäksi la-
dun varressa ovat toki toimi-
neet monet muutkin aktiivit, 
mm. Ahti Marjamäki ja Topi 
Toivonen, kuten ”heikit” muis-
tavat mainita.

Niin Heikit kuin Ristokin ovat 
tulleet mukaan urheiluseuran 
toimintaan omien lasten urhei-
lun myötä – sekä kesä- että tal-
vilajien merkeissä. Heikki Pal-
vailalla on -62 ja -64 syntyneet 
pojat, Heikki Kuusipohjalla -64 
ja -69 syntyneet tyttäret ja Ris-
to Aaltosella – yllätys, yllätys 
– vuonna 64 syntynyt poika. 
Ilmeisesti 1964 syntyneet ovat 
olleet erityisen pontevaa sakkia, 
koska Heikki K:n tytär oli en-
simmäistä kertaa lähtenyt Sys-

män Urheilutalolle kisaamaan 
sukset tarakalla keikkuen. Sii-
tä sitten isän täytyi viimeistään 
ymmärtää, että on syytä lähteä 
kuljettajaksi ja huoltajaksi har-
rastuksiin. 

Kilpailuissa on aina ollut pu-
laa toimitsijoista ja tämä sakki 
valjastettiinkin lähetys- ja ajan-
ottotehtäviin – eikä sekuntikel-
loa ole sen koommin heitetty 
narikkaan. Omien lasten kas-
vettua ulos monoistaan, toi-
mitsijahommia on riittänyt silti 
näihin päiviin saakka. Vaikkei 
kukaan herroista tunnustaudu 
voiteluekspertiksi, on sitäkin 
tehtävää vuosien varrella riit-
tänyt. 

riSto aaltonen on ollut 
mukana Sysmän Sisun toimin-
nassa välillä kaulaansa myöten. 
Toimittuaan pari vuotta Sisun 
hallituksen jäsenenä, valittiin 
hänet seuran puheenjohtajaksi 
vuonna 1983. Siinä tehtävässä 
vierähti aikaa vuoteen 2003, jol-
loin Ristolle myönnettiin kun-
niapuheenjohtajan arvo. 

Oman pj-kautensa merkit-
tävimpinä asioina hän pitää 
paitsi Urheilutalon kunnossa-
pitoa ja Arne ja Märta Koske-
lon stipendirahaston käynnis-
tymistä, myös nuorisovaihdon 

polkaisemista käyntiin saksalai-
sen urheiluseuran Sportjugend 
Rheinland-Pfalzin kanssa. 

Itä-Hämeen alueella oli jo 
80-luvun alussa vieraillut sak-
salaista urheilijanuorisoa ja 

vuonna 1985 starttasi vuoros-
taan sysmäläisnuorten joukko 
kohti Etelä-Saksaa, Riston ja 
muiden sisulaisten valmisteltua 
vierailua vuoden verran. Tällai-
nen parinkymmenen vaihtuvan 

nuoren joukko huoltajineen 
pääsikin tutustumaan saksalai-
seen elämänmenoon lähes joka 
kesä Aaltosen puheenjohtaja-
kaudella. Vastaavasti saksalais-
ryhmiä majoitettiin Sysmässä 

kellontarkkaa työtä tunteja laskematta
risto aaltonen, sysmän sisun kunniapuheenjohtaja • heikki Palvaila, ”pakanalähetystyöntekijä” • heikki kuusipohja, tuloslaskennan asiantuntija

Onnetar hymyili pitkästä aikaa 
talven 2009 hiihtokoululle: säät 
suosivat, eikä tarvinut perua 
yhtään kokoontumista pakka-
sen vuoksi.

Ohrasaaren lumetuksen takia 
kausi oli pidempi kuin vuosiin 
ja useita halukkaita vetäjiä tar-
joutui mukaan. Innokkaita lap-
sia ja nuoria tuli ladulle oppia 
saamaan, parhaimmillaan osal-
listujia oli 27! Jokunen aikui-
nenkin uskaltautui hakemaan 
tekniikkaoppia luisteluhiihtoon 
ja huhujen mukaan kylällä on 
vielä useita hitaita hämäläi-
siä, jotka ehtinevät opinahjoon 
ensi lumilla, kunhan ilmoitel-
laan ajoissa. 

Kuvista näkyy, miten iloisia 
ja vikkeliä lapsia on ladulle lä-
hetetty, joitakin peräti kilpala-
duille! 

Kesällä harjoitellaan harvak-
seltaan kokeilemalla eri lajeja – 
seuratkaa ilmoittelua netistä! 

hIIhtoKoulun PaReMPI talVI
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Rentouttavaa hierontaa, reiki-
hoitoa, intialaista päähierontaa
Tmi Siiri Sirkka Onninen
Puh. 050 574 4561, Salmisen talo

KONEURAKOINTIA
LOKAHUOLTOA

– maansiirtokuljetukset – tielanaukset
– Talviauraukset – pihojen/teiden hiekoitukset

PALVAILA HEIKKI • P. 0400 805 528

LVI – O.Salonen Ky
Hovilantie 23, 19700 SYSMÄ
puh. 717 1790, 050 645 920

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

TarTex
Vaatemyymälä, joka tarjoaa korjausompelua 

ja jossa toimii pesulapalvelupiste!

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

Puh. 03-7171 651 • sysman.kuvapalvelu@phnet.fi

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

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

Rapalan leirikeskukseen vuosit-
tain. Ystävyyssuhteita on vuo-
sien varrella solmittu niin, että 
Aaltoset kestitsevät tänäkin ke-
sänä useita saksalaisia vieraita. 

Hiihtokuvioista Risto tuskin 
koskaan pääsee irti kokonaan. 
Siitä pitää huolen poika Harri, 
joka on jatkanut urheilun pa-
rissa koko työuransa, vastaten 
tällä hetkellä Startex Oy:n kan-
sainvälisestä urheilutoiminnas-
ta ja viennistä.

liikolalainen heikki 
Palvaila muistelee olleensa Si-
sun Liikolan alaosaston jäsen jo 
40–50-lukujen taitteessa. Siellä 
pelattiin seurojentalon kentäl-
lä innokkaasti pesäpalloa, sillä 
urheilu oli hyvä syy kokoontua 
kylillä yhteen.

Toimitsijauran alusta Heikki 
muistelee, ettei erityistä oppia 
lähettämiseen tai ajanottoon 
saatu koulutuksen muodossa, 
”katsottiin vaan, kuka siinä voi-
si pärjätä”. Hän kuitenkin nos-
taa esille Juhani Lindholmin, 
Sysmän aktiivisen vapaa-ajan-
sihteerin 70-luvulta, joka oli 
tiettävästi kehittänyt ajanottoon 
systeemin, joka on edelleenkin 
aivan toimiva käsiajanotossa.

Heikki muistaa myös maini-
ta erityistapauksista, joihin on 
Sisun hommissa päässyt. Kun 
1980-luvun suosikkiyhtye Din-
go vieraili Urheilutalolla, sai 
hän toimia autonkuljettajana 
bändin solistille Neumannille 
Urkin ja Uotin välillä. Muitakin 
julkkiksia on päästy lähelle, sillä 
Heikki voi kehua lähettäneensä 
matkaan olympiavoittaja Mar-
jo Matikaisen, joka vieraili pa-
riinkin otteeseen Urheilutalon 
laduilla alle kaksikymppise-
nä. Tähän Risto kiirehtii lisää-
mään, että hän tietää Marjolla 
olevan edelleen tallessa hänen 
ojentamansa sysmäläinen tuo-
hinen lakki, jonka pokkasi pal-
kintona.

kuuSiPohjan heikki to-
teaa, että niin toimitsijan kuin 
huoltajan hommiin oppia on 
haettu kiertäessä lasten kanssa 
kisoja piirin alueella. Muun mu-
assa Orimattilassa piirikunnal-
lisissa kisoissa nähtiin, mitä ta-
pahtuu, kun unohdetaan jättää 

lähetettäessä tyhjää väliä kisas-
ta puuttuvien kohdalle – menee 
tuloslaskenta lähes arpomiseksi! 
Heikki K kertoo, että isommis-
sa kisoissa ajettiin usein linja-
auto maalialueelle ajanottajien 
työmaakopiksi. Kaikki ”kello-
kallet” toteavat virnuillen, että 
hyvin ovat hommat pelanneet,  
kunhan on koulujen kisoissa 
saanut toimitsija-opettajat ym-
märtämään, montako sekuntia 
minuutissa on…

hiihtokiSatoiminta 
työllisti melkoisesti 1980-lu-
vulle saakka, siitä osoituksena  
osallistujamäärät sekä kisojen 
tiheämmät välit. Kansallisten 
laduille on Urkin maastoon 
startannut jopa 200 hiihtäjää, 
joukossa myös kovia kansallisia 
nimiä ja joitakin ulkomaalaisia. 
Piirikunnallisissa kisoissa osal-
listujia oli tavallisesti kuuden-
seitsemänkymmenen hujakoil-
la 80-luvulle asti. 

Tänä päivänä piirikunnal-
lisissa saa olla tyytyväinen 30 
hiihtäjään, vaikka kisoja pide-
tään harvemmin. Kansallisia 
kisoja ei nykyisellään pystytä 
edes paikkakunnalle ottamaan, 
sillä kilpailuluvat Hiihtoliitolle 
ovat liian kalliita.

Ennen kuin hiihtokilpai-
lussa startataan 
ladulle, on tehty 
melkoinen mää-
rä työtunteja kiso-
jen valmisteluissa, 
onhan puitteiden 
on oltava kunnos-
sa niin sisätilojen kuin latujen 
osalta. Sisun oma talo, Sysmän 
Urheilutalo eli Urkki, on kaut-
ta aikojen tuonut seuralle paitsi 
ylpeyden- myös huolenaihetta. 
Aaltosen pj-kaudella talo maa-
lattiin pariin otteeseen, raken-
nettiin asunto talonmiehelle, 
uusittiin lämmitysjärjestelmää 
sekä salin lattiaa. Tähän kaik-
keen rahat on kerätty talkoilla 
niin monin tavoin ja isolla sa-
killa, että täytyy nostaa hattua 
moisista ponnistuksista. On 
mm. pidetty tansseja ja diskoja, 
naisjaosto on valmistanut ruo-
kaa talolla pidettyihin juhliin, 
on raivattu metsää, osallistuttu 
heinätalkoisiin, pidetty bingoa 
jne. 

Latupohjat ovat vaatineet 
omat talkoonsa, kesällä rai-
vausta sekä purun ajoa latu-
pohjalle ja talven tullen lu-
men levitystä, kunnes lopulta 
on päästy latujen tekoon en-
nen kisoja. Talkootöihin on 
löytynyt nk. vanhoina hyvi-
nä aikoina paljonkin poruk-
kaa, mutta nämä talkoomie-
het harmittelevat, että tämän 
päivän ihmiset ajattelevat il-
meisesti liiaksi rahaa osallis-
tuakseen talkoisiin – niissä 
kun palkka menee yhteiseen 
taskuun. 

Aktiivisia seuraihmisiä Ur-
kin tulevaisuus tietysti as-
karruttaa ja tuntuu siltä, että 
vuosien mittainen talkootyö 
on menossa hukkaan, mikäli 
talo myydään. Silti ollaan tie-
toisia, ettei talo täytä kaikkia 
tämän päivän vaatimuksia ja 
että talon kulut ovat osittain 
pois itse urheiluun suunnat-
tavista varoista. 

Heikki Palvaila esittääkin 
monien suulla, että ehkä-
pä Urkki voitaisiin säätiöidä 
erilleen muusta urheilutoi-
minnasta ja laittaa taloa sen 
verran kuntoon, että vuokra-
ukset saataisiin tehokkaasti 
liikkeelle. Miehet myös muis-
tuttavat talon alakerran am-

pumaradan ja 
keilahallin ole-
van ainutlaatui-
sia alueella. 

Vaikka har-
rastajien mie-
lenkiinto tuntuu 

olevan nykyisin enemmän 
joukkuelajien suuntaan, mie-
het veikkaavat maastohiih-
don tulevaisuuden hiljalleen 
virkoavan. Kehitys nähdään 
esim. seuran omien sarja-
hiihtojen vilkastumisena. 
Hiihtokauttakin on pystyt-
ty  tekolumen avulla hieman 
pidentämään, kertoo Heikki 
P, joka on näihinkin talkoi-
siin traktoreineen ennättänyt 
osallistua. 

Miehet myhäilevät, että 
hyvä kun vielä kelpaavat nuo-
rempien sakkiin mukaan toi-
mitsijatehtäviin. Ei kai se tal-
koohenki mihinkään häviä, 
kun on siihen kasvanut!

SYSMÄN 
TAKSIT

Tarja  
  Lehtonen

PITOPALVELU

Laadukasta pitopalvelua arkeen ja juhlaan.
Ihastuttavia täytekakkuja, voileipäkakkuja ja 
muita leipomisia. Myös maukasta kotiruokaa.

OTA YHTEYTTÄ JA PYYDÄ TARJOUS!

040 7648 304 | tarja.lehtonen@phnet.fi |www.tarjalehtonen.com

SYSMÄN VÄRI JA TAPETTI

SYSMÄN VÄRI JA TAPETTI

Värikuja 4 • puh. (03) 875 140

sYsMÄn sIsu

talKoohenKI 
eI hÄVIÄ, Kun 
on sIIhen 
KasVanut!

OLEN MUUTTANUT
Marjoniementie 252

Yli 20 vuoden kokemuksella:

 
-TERASSI- JA PARVEKELASITUKSET

 -LASITUSALAN TYÖT

www.lasityo.fi

Sysmän LASITYÖ
Soita! 040 529 6867

Liikkuvan työn vuoksi soitathan ensin...



Sysmäntie 38, 19700 Sysmä • Puh. (03) 717 2799

Kesän viettoon Urheilu-Valosen kautta!

Viileisiin iltoihin
Umbro Verkkapukuja 29,–
Umbro Ulkoilupukuja 39,–
Umbro Fleecejä 29,–
Collegepukuja 29,–

Runway
Verkkahousuja 12,– 
(sh 28,–)

Umbro
Kasseja, reppuja 15,– 
(sh 29,–)

299,00

POLKUPYÖRÄT
Tarjouksia esim.
HELKAMA KAUNOTAR
raj. erä 7v

Ostimme

 -malleja

Pukuja, takkeja, housuja, 
paitoja, neuleita, capreja

ALE 
–50%–70%
Koot M ja 38

VILLEN 
MÖKKIAPU

• peltityöt
• ilmastointi-
asennukset

p. 0400 510 338

• TUNTURI • VIKING
• STIGA • STIHL

OKSASEN
PYÖRÄ

JA KONE OY
Leppäkorventie 1

19700 Sysmä
Puh. 03-7171 315

SOMPIN 
MAANSIIRTO OY

www.sompinmaansiirto.fi
Puh. 0400 353 978

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

ruoppaus, viherrakentaminen

, ke-to 10-17

Salm
inen

Puh. 0500 508 153

Sysmäntie 38  19700 Sysmä 03- 876 370  0400- 460 890  
www.sysmanapteekki.fi

Palvelemme ark 8.30-17 la 9-14 keskikesällä myös su 11-13.

Lääkekaappi Kalkkisissa, 

K-Extra Lam
pinen, Siltatie 2.

KAHVIO

Sysmäntie 28, puh. 7171 222
Avoinna arkisin 7–21
 sunnuntaisin 9–21

SYSMÄN
POLTTOAINE-
PALVELU OY

Plussaa 
ostoksistasi.

Plussa-
kortilla 

alennus
bensasta ja

dieselistä
2 snt/l.

KESÄKSI MEILTÄ!KESÄKSI MEILTÄ!
PUUTARHA-
MULTA 50 L

3,90
NESTE VALO-
PETROLI 10 L VAPAA-AJAN

AKKU 59,–

KOOTTAVA 
KATISKA

16,–
VALMIS
KATISKA

39,–

PIKAPESU

22,90
KEMILÄN
GRILLIHIILET

4,20

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

Uotintie 5, Sysmä, Puh. 040 376 8203, 
www.sysmanpihvikellari.fi

Etsitpä asuntoa tai vapaa-ajan kohdetta, katso kohteet: 
opkk.fi ja ota yhteyttä. Kerromme lisää!

Sysmän OP-Kiinteistökeskus
Sysmäntie 36, 19700 Sysmä

Puh. (03) 871 1120

• UUDISRAKENTAMINEN
• SANEERAUKSET
• RANTARAKENTAMINEN

Vääksyntie 247A, 19700 Sysmä
p. 050 5226 176

www.rakennustarvaala.fi


