
FRISBEEGOLF
Kivijärvi
Arto Hyytiäinen

Frisbeegolfkisoja on jär-
jestetty ja lajia harrastettu 
ahkerasti Kivijärvellä koko 
talven hiihtäjistä ja lumes-
ta huolimatta, niin pimeäs-
sä kuin valoisaan aikaan. 
Heittäjiä on tullut naapuri-
kunnista saakka ja tuoneet 
samalla paljon kiitosta, sil-
lä muualla talvirataa ei ole 
niin hyvin ylläpidetty kuin 
Kivijärvellä. 

Talvisarjan 3. osakilpailu 
järjestettiin 15.3. Osallistu-
jia oli mukavasti, sillä rataa 
kiersi yhteensä 26 heittäjää, 
mikä on talven ennätys. Voi-
ton vei Antti Kotilainen tu-
loksella 51. Toiseksi tuli Ar-
to Hyytiäinen tuloksella 57 
ja kolmas oli Karstulan Ju-
lius Jokinen tuloksella 58. 

Viikkokisoissa 22.3. voi-

ton vei jälleen Antti Kotilai-
nen tuloksella 58. Toinen oli 
Julius Jokinen ja kolmas Ve-
sa Muhonen Karstulasta.

Kevätkisa järjestettiin 
varsin hyvin vetisissä olo-
suhteissa 28.3. Kilpailus-
sa kierrettiin 10-väyläinen 
talvirata neljä kertaa, joten 
bägistä piti löytyä pyyhkei-
tä useita kappaleita. 

Avoimen sarjan voiton 
nappasi hyvällä lopun veny-
misellä Petri Kotilainen tu-
loksella 109.  Toinen oli Ant-
ti Kotilainen (111) ja kolmas 
Helsingissä asustava Juha 
Kytö (111). 

Kisan jälkeen Antti ja Ju-
ha olivat tasapisteissä, joten 
paremmuus ratkaistiin väy-
lällä yksi, missä Antti heitti 
tuloksen kaksi ja Juha kol-
me.

Naisten sarjan voiton 
nappasi Tiina Poikola tu-
loksella 145. Harrastelijoi-

den sarjan voitti Arto Hyy-
tiäinen tuloksella 120. 

Perinteiset viikkokilpai-
lut järjestettiin 29.3. Ant-
ti Kotilainen voitti heittä-
en hyvän tuloksen 47, mi-
kä on 13 alle parin. Toiseksi 
tuli Karstulan Julius Jokinen 
(56) ja kolmanneksi Kyyjär-
ven Ville Iiruu (57).

Kun lumi on sulanut, Kivek-
käiden frisbeegolfjaosto al-
kaa järjestää viikkokilpai-
luja sunnuntain sijasta per-
jantai-iltaisin alkaen. 

Silloin kilpailijat siirty-
vät pelaamaan uudistetul-
le 20-väyläiselle kesäradal-
le, mihin tulee ainakin nel-
jä uutta väylää. 

Frisbeegolfjaoston koti-
sivut ovat myös auenneet 
osoitteessa fribakivekkaat.
kotisivukone.com, sinne tu-
lee tietoa muun muassa tu-
levista kisoista Kivijärvellä.

Frisbeegolfia Kivijärvellä koko talvi

Pojat treenaavat ennen kisaa väylällä yhdeksän. Petri Kotilainen heittää. Kiekon 
lentoa seuraavat Timo Sepponen (vas.), Antti Kotilainen, Ville Iiruu ja Joni Oksa.

URHEILU
Kyyjärvi
Pasi Antila

Kyyjärveläinen V. Matti 
Tamminen voitti EM-kultaa 
5 000 metrin kävelyssä. EM-
hallimestaruuksia ratkot-
tiin 23.–28.3. välisenä aika-
na Puolan Torunissa. Tam-
minen käveli kultaa lauan-
taina pidetyssä kisassa.

Viisi kilometriä hänel-
lä taittui kävellen aikaan 
42.24. Tamminen sanoo 
olevansa tyytyväinen ai-
kaansa. 

Hän sai kävellä omaan 
tahtiinsa, sillä hän oli 
85-vuotiaiden sarjan ainoa 
osallistuja. Toinen kisaan 
osallistunut kävelijä peruut-
ti osanottonsa.

– Ensimmäisenä kisapäi-
vänä oli ohjelmassa kolmen 
kilometrin kisa. Silloin pä-
kiässä ollut rakko haitta-
si kävelyä sen verran, että 
sain kolme hylkäystä ja kisa 
päättyi siihen. Ennen viiden 
kilometrin kisaa ehti vaiva 
tulla kuntoon, kertoo Tam-
minen.

86-vuotias V. Matti Tam-
minen on melkoinen teräs-
vaari, sillä hän jaksaa edel-
leen lähteä kisamatkoille.

– Jokaisesta päivästä saa 
olla kiitollinen, että pystyy 
kilpailemaan.

– Seuraavaksi tähtäimes-
sä ovat elokuussa MM-kisat 
Ranskan Lyonissa, hän ker-
too tulevista kisasuunnitel-
mistaan.

V. Matti Tammisen mu-
kaan kisamatkat ovat olleet 
mieluisia.

– Siellä osallistujien kes-
ken on reilu kilpailuhenki 
ja monista heistä on tullut 
minulle hyviä ystäviä, hän 
sanoo.

V. Matti Tammiselle EM-kultaa
86-vuotiaan konkarin  
seuraava tähtäin on MM-kisoihin

V. Matti Tamminen ja EM-kulta.

LENTOPALLO
Liigan karsintasarjan kaik-
ki kolme ottelua voittanut 
LiigaSärkät oli liian kova 
pala siipirikkoiselle Kyky-
Betsetille. Loistavasti kar-
sinnat kuitenkin taisteltiin 
ja vaastuuta jaettiin koko 
joukkueelle. Hienosti mu-
kana olivat innokkaat fani-
joukot, vaikka kaikki pelit 
pelattiin ns. vieraskentillä. 
Vimpelin molemmat otte-
lut vetivät lähes täyden kat-
somon, Kalajoellakin kuule-
ma oli kauden ennäty yleisö. 
Kolmas ja viimeinen taiste-
lu Saarikentän naapurissa 
näytti, että Kyky-Betset on 
mennyt eteenpäin kauden 
edetessä. 

1-sarjan Suomen mesta-
ruuden voittaminen ei tullut 
vahingossa, LeKi piti mei-
tä sillassa välierissä ja sieltä 
nouseminen antoi potkua. 

Akaa-Volley kaadettiin fi-
naalissa kahdesti 3–0, joten 
ei jäänyt epäselväksi kuka 
on mestari. Kausi jää histo-
riaan monessakin mielessä. 
Seuran paras saavutus, juh-
lavuoden mieluisiin juttui-
hin kuuluu myös liikuntasa-
lin laajennus, joka toteutu-
nee vuoden loppuun men-
nessä. Joukkueen eteen on 
tehty paljon hommia ja kii-
tos kuluu kaikille asialla ol-
leille. Vastustajiakin voi kiit-
tää, ilman heitä ei olisi kil-
pailua.

Kyky-Betset rauhoittuu 
hetkeksi ja aikalisän jälkeen 
alkaa uusi kausi. Kiitokset ja 
isot sellaiset tukijoille, jouk-
kueelle ja kannustajille!

Hannu Kalliojärvi
KyKy-Betsetin  

valmentaja

KyKy-Betset 
kaatui  
karsinnassa

Maisemasuunnittelijat ry 
haluaa, että jokaisella on oi-
keus ja mahdollisuus hyvin 
suunniteltuun pihaan. Ra-
kennus- ja maankäyttölakia 
ollaan parhaillaan uudista-
massa. Maisemasuunnitte-
lijat ry kävi Ympäristömi-
nisteriössä esittämässä toi-
veensa, että pihasuunnitte-
lu sisällytetään erityissuun-
nittelua vaativaksi osaksi 
uudis- ja saneerauskohtei-
den suunnitteluprosessiin. 
Tällä hetkellä pihasuunni-
telmaa vaaditaan vain kun-
takohtaisesti.

– Hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty, tämä pätee 
myös pihasuunnittelussa. 

Suunnittelupöydän ääres-
sä ratkaistaan, mitä mak-
saa kohteen rakentaminen 
ja tulevien vuosien hoito-
työt. Tähän työhön tarvi-
taan koulutuksen saanei-
ta alan ammattilaisia, jot-
ta tontin olosuhteet tulevat 
huomioiduksi ja piha-alue 
on viihtyisä, turvallinen ja 
helppohoitoinen niin kesäl-
lä kuin talvellakin, todetaan 
yhdistyksestä.

Yhdistys toivoo, että pi-
hasuunnitelma vaaditaan 
uudistetun rakennuslain 
mukaan kaikissa rakennus-
luvan vaatimissa uudisra-
kennus- ja saneerauskoh-
teissa.

Hyvin suunniteltua 
ympäristöä  
ei synny vahingossa
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