
AJASSA
 ▼ pääkirjoitus

Karstulan lukion hyvä menestys vuo-
sittain tehtävässä lukiovertailus-
sa on osoitus, ettei oppilaitoksen ko-

ko ole ratkaiseva asia. Neljänsadan lukion 
vertailussa Karstulan lukio oli vahvasti en-
simmäisessä neljänneksessä ja Keski-Suo-
men alueen lukioiden kärkipäätä. 

Pienten lukioiden joukkoon kuuluvas-
sa Karstulan lu-
kiossa on teh-
ty ammattitai-
toista ja määrä-
tietoista työtä. 
Lukiota on ke-
hitetty vastaa-
maan tämän 
päivän vaati-
muksia. Se on 
myös tarjonnut 

opiskelijoille kokoonsa nähden runsaas-
ti opiskelumahdollisuuksia ja pitänyt kan-
sainvälisyyttä hyvin esillä. Lukiossa ovat 
opiskelun osalta puitteet kohdallaan.

Koulutusalalla näyttää olevan aina vä-
lillä suuntana koulutuksen keskittäminen 
suuriin yksiköihin. Usein yksittäinen oppi-
laitos joutuu tekemään sitä enemmän työ-
tä tulevaisuutensa puolesta, mitä pienem-
pi se on. Ehkä tähän taisteluun tottunees-
ta Karstulan lukiosta onkin tämän vuok-
si kasvanut hyvä esimerkki sitkeäs-
tä opinahjosta, joka pärjää jatkos-
sakin.

Pieni lukio 
selättää  
haasteet

”Usein yksittäinen 
oppilaitos joutuu  
tekemään sitä  
enemmän työtä  
tulevaisuutensa  
puolesta, mitä  
pienempi se on.

YHtEYstiEDot:
toimitus@viispiikkinen.fi
014 417 7300

päätoiMittAjA:
ilkka.salonen@viispiikkinen.fi

014 417 7334

 ▼ tutkittu juttu

ViispiikkiNEN
Tietoykkösen tutkimuksen mukaan Viispiikkinen ta-
voittaa viikossa 94 prosenttia kannonkoskisista, kars-
tusista, kivijärvisistä ja kyyjärvisistä.

Tietoykkönen Oy selvitti Viispiikkisen lukemista. 
Kohderyhmänä tutkimuksessa oli 15 vuotta täyttäneet 
miehet ja naiset Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijär-
vellä ja Kyyjärvellä.

Tutkimuksessa kysyttiin, milloin viimeksi olet lu-
kenut Viispiikkistä. Haastatteluhetkellä 43 prosent-
tia vastasi lukeneensa lehteä tänään tai eilen ja 94 pro-
senttia viimeisen viikon aikana. 

Painotettu lukijapeittoprosentti on 90 prosenttia. 
Painotettu luku ottaa huomioon neljän edellisen leh-
den lukemisen.

Viispiikkinen 
kuluu lukijoiden 
käsissä

 ▼ LukijAtutkiMus
 ■ Tutkimuksen toteutti Viispiikkisen toimeksiannosta 

Tietoykkönen Oy. Puhelinhaastatteluja tehtiin 17.4.–
4.5.2015 kaikkiaan 200 kappaletta. Tutkimuksen otos 
edustaa 15 vuotta täyttäneitä kannonkoskisia, karstu-
sia, kivijärvisiä ja kyyjärvisiä.

FrisBEEGoLF
Arto Hyytiäinen

Frisbeegolfkisoja on jär-
jestetty ympäri maakuntaa 
ahkerasti lumien lähdet-
tyä. Niinpä lajiin vihkiyty-
neet ovat osallistuneet ki-
soihin ja kiertäneet uusia 
ratoja arvokasta kokemus-
ta kartuttaen. 

Kyyjärven Harsunkan-
kaalla oli kesäkauden avaus 
5.5. varsin tuulisessa sääs-
sä. Osallistujia oli 28. Kivi-
järven lupaava nuori Antti 
Kotilainen heitti kuumeise-
na voittoon tuloksella seit-
semän alle ihannetuloksen. 
Karstulan Julius Jokinen oli 
toinen tuloksella -2 ja Jark-
ko Parkkonen Kyyjärveltä 
kolmas tuloksella 0. Radas-
ta tehtiin myös esittelyvi-
deo, mikä on katsottavissa 
muun muassa NopolaNew-
sin-sivuilla.

Kivijärven Kivekkäät de-
bytoi kahdella joukkueel-
la seuraottelussa 9.5. Isos-
sa Heitossa Keuruulla. Sää 
oli varsin tuulinen ja satei-
nen, ja niinpä moni kaipa-
sikin ylleen kivijärveläisen 
Antti Pohjosen tuttua mus-
taa turkishaalaria. Kiekkoja 
myös hukkui vesistöjen ää-
rellä sijaitsevien väylien ta-
kia. Välillä draivereita ha-
ettiin jalat palajina kauem-
paakin vedestä. Apuna oli 
myös naarausharavoita. Jos-
kus kiekko löytyi, joskus ei. 
Joukkueita Keuruulla oli yh-
teensä 17. 

Kivekkäiden 1. joukkue 
sijoittui kisassa seitsemän-
neksi ja 2. joukkue sijalle 
12. Ykkösjoukkueessa heit-
tivät Arto Hyytiäinen, Pet-
ri ja Antti Kotilainen, Tii-
na Poikola, Tero Puranen 
ja Timo Sepponen. Kak-

kosjoukkue koostui nimis-
tä Aki ja Heidi Mustonen, 
Reijo Mustonen, Juha Poi-
kola sekä veljekset Niko ja 
Toni Sepponen. 

Reissu oli 14 tunnin mit-
tainen matkoineen, mikä 
monelle aloittelijalle oli lii-
an rasittava. Helpotusta tuo 
ajatuksena se, että seuraot-
telu kisaillaan ensi vuonna 
Kivijärvellä. Etuna on nyt 
tuttu lähellä sijatseva koti-
rata ja lyhyemmät väylät.

Kivijärven 20-väyläisen 
avajaiskilpailut olivat 14.5. 
Rata kierrettiin kaksi kertaa. 
Sää oli viileä ja välillä tuli 
vettäkin, mikä laski osallis-
tujamäärää. Antti Kotilai-
nen voitti tiukan kisan tu-
loksella yhdeksän alle radan 
ihannetuloksen. Petri Koti-
lainen oli toinen tuloksella 
-7 ja kolmas oli Ville Iiruu 
Kyyjärveltä tuloksella -6.

Kyyjärvellä oli parigolf 
16.5., mikä houkutteli pai-
kalle peräti 32 paria. Sää oli 
tuuleton ja sehän tiesi hyviä 
tuloksia. Kilpailun avoimen 
sarjan voiton veivät Rauli ja 

V-P Savela Saarijärveltä tu-
loksella -9. Saman tuloksen 
heittäneet Vesa Kilpi ja Aki 
Rantala Jyväskylästä sijoit-
tuivat toiseksi häviämäl-
lä sudarissa (äkkikuolema) 
Saarijärven veljeksille. Se-
kaparisarjassa voitto me-
ni Kyyjärven pariskunnalle 
Reetta ja Janne Paanaselle 
hyvällä tuloksella -3.

Antti ja Petri Kotilainen 
kilpailivat 16.–17.5. Wasa 
Openissa. Antti voitti sar-
jan MJ1 (Juniorit-19) neljän 
kierroksen yhteistuloksel-
la 212, mikä on kuusi yli ra-
dan ihannetuloksen. Antti 
olisi tuloksellaan voittanut 
myös MPO (Avoin Pro -sar-
jan). Petri sijoittui viiden-
neksi sarjassa MPM (Seni-
orit-40).

Kyyjärven viikkokisoissa 
19.5. voiton nappasi Ant-
ti Kotilainen tuloksella -4. 
Nousukunnossa oleva Juha 
Pohjoisaho oli toinen yh-
den heiton hävinneenä. Kol-
mannen sijan jakoivat Vil-
le Iiruu, Joni Oksa ja Jussi 
Kurtti tuloksella -2. 

Kivijärven viikkokisoissa 
22.5. voiton vei Juha Pohjoi-
saho tuloksella -2. Jani Räi-
hä, Niko Sepponen ja Julius 
Jokinen jakoivat toisen sijan 
par-tuloksella.

Frisbeepoint-tour oli 23.–
24.5. Peurungassa, missä 
Antti ja Petri olivat kilpai-
lemassa. Antti sijoittui sar-
jassa MJ2 (Juniorit -16) kol-
manneksi, millä hän lunas-
ti SM-kisapaikan tälle kau-
delle.

Kivijärven viikkokisoissa 
29.5. voiton vei Rauli Savela 
tuloksella -5. Hyvään heitto-
kuntoon päässyt Niko Sep-
ponen oli toinen tuloksella 
-3 ja kolmas oli V-P Savela 
tuloksella -2. Kesän ensim-
mäinen parigolf oli 31.5. Ki-
vijärvellä. Antti ja Petri Ko-
tilainen voittivat hyvällä tu-
loksella -15. Toiseksi sijoit-
tuivat samalla tuloksella Ni-
ko ja Timo Sepponen sekä 
Ville Iiruu ja Janne Muho-
nen. Tulos oli -11. Neljännen 
sijan jakoivat Vesa Muhonen 
ja Juha Pohjoisaho sekä jo 
veteraanisarjoissa painiske-
levat Arto Hyytiäinen ja Rei-
jo Mustonen, tulos molem-
milla pareilla -7 alle ihan-
netuloksen.

Kivijärven Kivekkäät on 
saanut myös uusia pelaajia. 
Kyyjärveltä seuraan ovat 
tulleet Joni Oksa ja Ville Ii-
ruu sekä Saarijärveltä Ant-
ti Siikaranta ja V-P Savela.

Viikkokilpailuja järjes-
tetään sulan maan aikana 
Kyyjärvellä tiistai-iltaisin ja 
Kivijärvellä perjantai-iltai-
sin. Karstulassakin  kilpail-
laan kesän aikana. 

Viikkokisat on hyvä ta-
pahtuma tutustua lajin 
sääntöihin ja seuran toi-
mintaan.

Frisbeegolf on myös  
jalkakylpyjä ja naaraamista

kyyjärveläisen joni oksan tyylinäyte 14.5. kivijärvellä väylällä 12. oksa sijoittui kilpailussa kuudenneksi tulok-
sella kaksi yli parin. Heittovuoroa odottaa juha pohjoisaho.

petri kotilaiselta hukkui kiekko keuruulla. Naaraus ei 
tuottanut tulosta.
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