
FRISBEEGOLF
Arto Hyytiäinen

Frisbeegolfin harrastajat 
ovat päässeet kesälaitumel-
le ja tulokset ovat parantu-
neet peli peliltä Kivijärvellä 
ja Kyyjärvellä. Kivijärvellä 
holareitakin on tullut useita. 
Karstulassa kilpailuja ei ole 
vielä järjestetty tänä kesänä. 

Kivijärven viikkokilpai-
luissa 5.6. Kivekkäiden Ant-
ti Kotilainen voitti tuloksel-
la 12 alle parin, mikä oli vie-
lä sen hetken 20-väyläisen 
radan uusi ennätys. 

Toiseksi tuli JyLin Rauli 
Savela (-5) ja kolmanneksi 
Kivekkäiden Timo Seppo-
nen (-4). Sepponen rikastui 
euroilla heitettyään väyläl-
lä kaksi holarin.

PuskaPuttaajien ja Saari-
järven Pullistuksen järjestä-
mässä Kusiaismäen valloi-
tuksessa 6.–7.6. Saarijärvel-
lä pelattiin kolme kierros-
ta. Kivijärven Kivekkäät ot-
ti voiton joka sarjassa. Antti 
Kotilainen johti lauantaina 
MA2-luokassa (rating on al-
le 935) 2. kierroksen jälkeen 
tuloksella -11. 

Kolmas kierros pelattiin 

sunnuntaina varsin tuuli-
sessa säässä. Antti heitti sil-
ti tuloksen -6. 

Kolmen kierroksen yh-
teistulos oli 17 alle radan 
ihannetuloksen. Voittoa sii-
vitti peräti kolme eaglea, ja 
nekin Antti heitti aina sa-
malla väylällä nro 17. 

MA3-luokan (rating alle 
900) voitti V-P Savela (+10) 
ja MA4-sarjan (rating alle 
850) voitti hyvin pelannut 
Ville Iiruu (+3). Osallistui-
ja oli yhteensä eri sarjois-
sa vain 14, mikä ihmetyt-
ti muun muassa kilpailun 
TD:nä ollutta PuskaPuttaa-
jien Simo Väisästä. 

Kahvipöytäkeskusteluis-
sa kisan jälkeen Antin eaglet 
hämmästyttivät muita pe-
laajia. Väylä 17 on par 4 ja 
on yli 150 metriä pitkä ala-
mäkeen. Väylää ollaan nyt 
Antin hienojen heittojen jäl-
keen muuttamassa par 3:ksi 
ja kinkkinen väylä 1 (par 3) 
vaihtunee par 4:ksi. 

Antin hyvä vire jatkui 
vielä seuraavana päivänä 
maanantaina 8.6. Saarijär-
ven viikkokilpailuissa. An-
tin tulos oli 60 eli on viisi alle 
radan ihannetuloksen. Tu-
losta siivitti jälleen väyläl-

lä 17 heitetty eagle eli kaksi 
alle ko. väylän parin.
Kyyjärvellä 9.6. Äänekos-

ken Antti Riekkola voitti ko-
valla tuloksella (-7). Joni Ok-
sa oli toinen ja Jani Kota-

nen kolmas. Kivijärven viik-
kokilpailuissa 12.6. oli mu-
kana 40 innokasta pelaajaa. 
Karstulan Julius Jokinen 
voitti tuloksella (-6). Toisek-
si tuli Petri Kotilainen (-5) 
ja kolmanneksi Timo Sep-
ponen (-4). Arto Hyytiäi-
nen iloitsi kisasta heitetty-
ään väylällä kahdeksan yl-
lättäen holarin.  

Petri Kotilainen kilpai-
li 13.-14.6. Masteri-Finnish 
Masters 2015 Laukaassa. 
Sarja oli MPM (Seniorit-40), 
missä kilpaili Suomen par-
haimmisto. Petri sijoittui 
hienosti yhdeksänneksi.

Kyyjärvellä 16.6. Joni Ok-
sa voitti hyvällä tuloksella 
eli kuusi alle radan ihanne-
tuloksen. Rauli Savela sijoit-
tui toiseksi (-2) ja Ville Iiruu 
kolmanneksi (-1). 

Kivijärven viikkokilpai-
luissa 18.6. koettiin osal-
listujaennätys, sillä muka-
na oli 45 innokasta pelaa-
jaa. Rippikoulusta päässyt ja 
samalla lyhyen kilpailutau-
on pitänyt  Antti Kotilainen 
voitti tuloksella kymmenen 
alle radan ihannetuloksen. 
Rauli Savela oli toinen (-7) 
ja Juha Pohjoisaho kolmas 

(-5). 
Naisten sarjan voitti Tii-

na Poikola tuloksella kuu-
si yli radan ihannetuloksen. 
MJ3 Juniorit -13 -sarjan voit-
ti Kyyjärven Roni Eteläkari 
tuloksella seitsemän yli ra-
dan ihannetuloksen. Kars-
tulan nuorta Konsta Jokista 
todella onnisti heittämällä 
väylällä kolme holarin.

Kyyjärven viikkokilpai-
luissa 23.6. Antti Kotilai-
nen voitti kisan uudella ra-
taennätyksellä 10 alle radan 
ihannetuloksen. 

Hyvä vire jatkui kotira-
dalla 26.6., jolloin Antti heit-
ti myös uuden rataennätyk-
sen eli 14 alle radan ihan-
netuloksen. Pelaajapiireis-
sä on huhuttu Peltokankaan 
radan helppoudesta. Tulos 
kertoo toista. Antin voitto oli 
ylivoimainen, sillä toisek-
si tulleet V-P Savela ja Vil-
le Iiruu heittivät kolme alle 
ihannetuloksen. 

Kivijärvellä järjestetään 
11.7. Stone Lake Marathon. 
20-väyläinen rata kierretään 
peräti viisi kertaa.  Kivek-
käiden 100-vuotisjuhlakil-
pailu Kivijärvi Open on vuo-
rossa 18.7.

Antti Kotilainen heitti kaksi rataennätystä
Karstulan Hietanenkin pääsi holarin makuun

URHEILU
Kivijärvi
Hannu Ahonen

Sakari Oinonen palkit-
tiin Kivijärvellä viimetal-
ven kansanhiihtokampan-
jan voittopokaalilla vain vii-
den kilometrin erolla ennen 
Kauno Sagulinia.  Hieman 
lyhyeksi jääneellä hiihto-
kaudella miehet kirjasivat 
suorituskortteihinsa 1097 
ja 1 092 kilometrin lukemat. 

– Liikunta on minulle 
elämäntapa, kansanhiih-
toonkaan en osallistunut 
kilpailumielessä.  Joka tal-
vi tulee suunnilleen samat 
kilometrit. Lisäksi harras-
tan pyöräilyä, hölkkää, sau-
vakävelyä ja kuntosalia, ker-
toi Oinonen.

– Kävin hiihtämäs-
sä yleensä kuntoradalla ja 
Hautalan lenkillä, sekä jos-
kus järven jäällä. Alkutal-
vesta hiihdin perinteisel-
lä ja keväällä luistelemalla.

Monina vuosina kansan-
hiihdossa kärkisijoilla ol-
lut Kauno Sagulin käytti 
myös molempia hiihtotyy-
lejä. Luistelusuksien lisäk-
si hänellä on nollakelille ja 
pikkupakkasille soveltu-
vat pitopohjaiset zerot. Vii-
me talvena  oli hänen mie-
lestään paljon hyviä hiihto-
kelejä.

– Jos kysymyksessä olisi 
ollut kilpailu, keliä ei olisi 

tietysti silloin katsottu, hän-
kin totesi.   

Sagulinkin hiihti aino-
astaan kuntoradalla ja jääl-
lä, mutta ei lainkaan Kivi-
järven latuverkoston muilla 
reiteillä.  Kolmen kilometrin 
kiertäminen ei tuntunut yk-
sitoikkoiselta, varsinkin kun 
kuntorata oli pääasiallisesti 
hyvässä kunnossa.

Molemmat miehet anta-
vat tunnustusta latumesta-
ri Henri Grönille. Kun latu-
jen tekijä hiihtää itsekin, tu-
los on hyvä.  

Kuntoradalla päästiin 
viime talvena hiihtämään 
ensimmäisen kerran 21.12 
vapaalla tyylillä ja perin-
teisen uralla vuoden vaih-
teessa. 

Muun latuverkoston 
kunnostus alkoi vasta tam-
mikuun loppupuoliskolla ja 
lumen puute haittasi pitkillä 
reiteillä taas jo ennen maa-
liskuun puoliväliä. Oma lu-
kunsa oli poikkeuksellisen 
runsaan tykkylumen aihe-
uttamat ongelmat kaikilla 
laduilla.

Kansanhiihdon 
voittopokaali viiden 
kilometrin erolla

Kivijärven kansanhiihtokampanjassa eniten suorituk-
sia kuntokortteihinsa kirjanneet Sakari Oinonen ja 
Kauno Sagulin saivat palkintopokaalinsa juhannuksen 
jälkeisellä viikolla.

URHEILU
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Suomen Aikuisurheilulii-
ton SM-kilpailut järjestet-
tiin 26.–28.6. Eläintarhan 
urheilukentällä Helsingis-
sä. Kyyjärven ikinuoret ve-
teraanit kahmivat jälleen 
mitaleja. Myös Kivijärvel-
le sateli mitaleja mukavasti.

Kyyjärven Kyvyn Jari Ha-
kola juoksi miesten 50-vuo-
tiaiden kympillä mestarik-
si ajalla 34.48,96. Viidellä 
tonnilla tuli Hakolalle ho-

peaa ajalla 16.45,43. Mies-
ten 85-vuotiaiden 5000 met-
rin kävelyn voitti Kyyjärven 
teräsvaari Matti Tamminen 
ajalla 44.49,71.

Naisten 30-vuotiaiden pai-
nonheitossa Kivijärven Ki-
vekkäiden Riikka Ruuth 
nappasi kultaa tuloksel-
la 12.65. Kuulassa Ruuth 
työnsi hopealle tuloksel-
la 9.45. Moukarissa Ruuth 
heitti myös hopeaa tuloksel-
la 38.90. Kulta jäi vain reilun 
puolen metrin päähän. 

Miesten 75-vuotiaiden 
moukarissa Kivekkäiden 
Pekka Oinonen sijoittui vii-
denneksi tuloksella 25.20 ja 
painonheitossa neljänneksi. 

Miesten 65-vuotiaiden 
kuulassa Oinosen seura-
kaveri Kauko Hakkarai-
nen työnsi pronssia tulok-
sella 11.02. 

Kiekossa Hakkaraisen 
sijoitus oli seitsemäs tu-
loksella 35.41, moukarissa 
kahdeksas tuloksella 26.99 
ja keihäässä sijoitus myös 
kahdeksas tuloksella 29.33.

Aikuisurheiluliiton  
kisoista sateli mitaleja 
Kivijärvelle ja Kyyjärvelle

Riikka Ruuth saalisti kisoista peräti kol-
me SM-mitalia. Kuvassa Riikka frisbee-
golfin pitäjänmestaruuskilpailuissa 
6.9.2014 Kivijärvellä.

Jari Hakolalla oli Helsingistä tuomisina 
kaksi SM-mitalia.

Antti Kotilainen pääsi ripille. 
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