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FRISBEE
Kivijärvi
Arto Hyytiäinen 

Frisbeegolfin Kivijärven 
LED-heittelyt järjestettiin 
10-väyläisellä talviradalla 
tapaninpäivänä maan olles-
sa valkoinen pakkaskelissä. 
Voiton nappasi Antti Koti-
lainen kahden kierroksen 
tuloksella 48, mikä on 12 al-
le ihannetuoksen ja samalla 
uusi rataennätys. Toinen oli 
Petri Kotilainen heittämäl-
lä kahdeksan alle ihannetu-
loksen. Petrin tulosta siivitti 
toisella kierroksella väylällä 
yksi heitetty holari.

Vuoden 2014 viimeiset 
viikkokilpailut järjestettiin 

28.12. Kivijärvellä. Voiton 
nappasi syntymäpäivänään 
Arto Hyytiäinen tuloksella 
58, mikä on kaksi alle radan 
ihannetuloksen. 

Tiukimman vastuksen 
antoi Timo Sepponen jää-
tyään yhden heiton päähän 
Hyytiäisestä. Sepponen 
heitti myös holarin väylällä 
yhdeksän. Kolmannen sijan 
jakoivat Jani Räihä Kyyjär-
veltä ja Tero Puranen.

Vaikka maakuntaviesti 
peruttiin loppiaisena, fris-
beekiekkoja heiteltiin Ki-
vijärvellä kirpeässä pak-
kassäässä. 10-väyläinen ra-
ta kierrettiin peräti kolme 
kertaa. 

Pakkasta oli kisan alka-
essa lähes –25 astetta. Niin-
pä siirtymät olivat puoli-
juoksua ja varusteet sään 
mukaiset

Voittaja oli jälleen Ant-
ti Kotilainen tuloksella 76. 
Toiseksi tuli Petri Kotilai-
nen tuloksella 86. Kolman-
nen sijan jakoivat Jani Räihä 
ja Arto Hyytiäinen tuloksel-
la 91. Väylällä 9 oli kolmen 
kierroksen CTP-kisa, min-
kä voitti Hyytiäinen. Osal-
listujia oli kovasta pakka-
sesta huolimatta 10. 

Viime sunnuntaina viik-
kokisojen voiton vei Ant-
ti Kotilainen tuloksella 50. 
Ville Iiruu Kyyjärveltä oli 
toinen tuloksella 61. Kol-

mannen sijan jakoivat Arto 
Hyytiäinen, Vesa Muhonen 
Karstulasta ja Timo Seppo-
nen. Kaikilla tulos oli 64. 

Olosuhteet ovat jo haas-
teelliset frisbeegolfin har-
rastamiselle, sillä lunta on 
jo niin paljon väylillä. 

Kiekkoja hukkuikin sun-
nuntaina usealta kilpailijal-
ta, mistä seuraa aina yksi 
rangaistusheitto. Etsinnän 
helpottamiseksi monet kil-
pailijat käyttävät kiekois-
saan pitkää lahjanarua, mi-
kä kiinnitetään teipillä kes-
kiosaan. 

Viikkokilpailut haasteel-
lista olosuhteista huolimat-
ta ovat jälleen ensi sunnun-
taina Kivijärvellä

Olosuhteet jo haasteelliset 
frisbeekisoissa

Loppiaisheittelyt järjestettiin kirpeässä pakkasäässä Kivijärvellä. Varusteet olivat sen mukaiset. Petri Kotilai-
nen heittää väylällä 10.

JÄÄKIEKKO
Karstula
Liukasliikkeinen ja näppä-
rä Närpiön Kraft kaappa-
si 3. divisioonan ylemmän 

jatkosarjan ottelussa Kival-
ta pisteet mukaansa länsi-
rannikolle luvuin 6–10 (2–2, 
2–5, 2–3). Loppiaisena pelat-
tu ottelu olikin Kivalle en-

simmäinen tappio tällä kau-
della.

Ensimmäinen erä oli ta-
saista ja vauhdikasta ry-
pistystä, Kivalla oli paik-
koja useampaankin osu-
maan mm. läpiajoista. Tau-
olle mentiin kutkuttavasti 
tilanteessa 2–2.

Toisessa erässä Kraft siir-
tyi johtoon, mutta Kiva ta-
soitti nopeasti pelin ja tilan-
ne Andreas Foudilan kome-
alla maalilla taas tasan 3–3. 
Riekon Juhan one- taime-
ri viivasta vei Kivan jo 4–3 
johtoon, mutta sitten tuli se 
Kivan musta hetki. Luistelu 
hyytyi, syöttövirheitä, har-
hailuja sekä oman miehen 
merkkauspelaamisessa vai-
keuksia ja Kraftin tasoinen 

joukkue rankaisi niistä ar-
motta: kolmanteen erään 
Kiva lähti siten takamat-
kalta 4–7 lukemista.

Valmennus teki pieniä 
kokoonpanomuutoksia ja 
tiivisti pakkaa kolmanteen 
erään ja Kiva saikin uuden 
vaihteen silmään. Oman 
pään lähdön toimiessa 
mallikkaasti tulostakin tu-
li. Artturi Foudilan tulinen 
veto ja kavennus 5–7 ja heti 
perään pistepörssin kärki-
nimi Markus Isoaho latoo 
tilanteeksi 6–7. Paine När-
piöläisten maalilla kasvaa, 
tomaatti oli kypsymässä ja 
murskautumassa pureeksi 
ja lähes 200 katsojaa odotti 
ilmassa leijuvaa Kivan tasoi-
tusta. Mutta mitä vielä: Kraft 

sai taasen pari ”lahjamaa-
lia” (vaihtovirhe ja roikku) 
ja siitä sillasta Kiva ei vaan 
enää noussut.

Kivan esitys ei kokonai-
suudessaan ollut huono, jo-
ten tällä pelillä päätä ei to-
dellakaan kannata upottaa 
ketsuppipurkkiin! Kaikki ei 
vaan jääkiekkopeleissä me-
ne kuten Strömsössä ja se ti-
lastotappiokin tulee joskus. 
Kraft vei lopulta tuhkatkin 
pesästä, kun HMP (herras-
miespelaaja)- pokaalikin 
lähti Närpiöön. Maalivah-
tien torjunnat: Kivan Tom-
mi Taipale 29 ja Kraftin 
maalivahti 34. 

Valmennuksen jakamat 
taistelu- tomaatit menivät 
ansaitusti Juha Peltoselle, 

Andreas Foudilalle ja Mar-
kus Honkoselle. Erotuoma-
rit: Chwaluk Stepan ja Olk-
konen Arto.

Kivalla on edessään tup-
la- peli viikonloppu, kun 
lauantaina 17.1 Karstulaan 
saapuu tuttu JPK Alajärvel-
tä. Heti seuraavana päivä-
nä Kiva matkustaa bussilla 
fanien kannustamana IFK 
Lepplaxin vieraaksi Peder-
söreen.

Kivan tehot: Andreas 
Foudila 2+1, Artturi Foudila 
1+2, Markus Isoaho 1+2, Ni-
ko Kotanen 1+1, Juha Riekko 
1+0, Markus Honkonen 0+2, 
Jussi Virtanen 0+1.
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Den glider in och Kraft vann igen!

”FÖLUOÅT, 

MEN KVANN JE 

VIESIE?

RAVIT
Karstulalaisen Aleksi Kytölän tallin hevoset kävivät Tu-
russa, eivätkä turhan takia käyneetkään.

Kytölän omistama ja valmentama Emily Hoist aloit-
ti vuoden hienosti totosijalla. Lämminveritamma juoksi 
Mika Forssin ohjastamana toiseksi Toto76-raveissa Met-
sämäen radalla. 

Samassa lähdössä Kytölän toinen valmennettava 
Charmante hylättiin pitkän laukan takia. Tosin Char-
manten vuosi ehti jo alkaa voitokkaasti, sillä hevonen 
voitti lähtönsä Seinäjoella viime viikolla.

Aleksi Kytölän valmentama ja Gunnar Lindgrenin 
omistama suomenhevosruuna Turoke ehti Turun lähdös-
sään kolmanneksi. Matkana oli 1609 metrin ryhmäajo. 
Hevosta ohjasti Ari Moilanen.

Kytölän omista hevosista Adam C.K. ravasi Mika Fors-
sin ohjastama lähtönsä neljänneksi.

Maanantai-illan raveissa Jyväskylän Killerilla Kytölän 
valmentama Eagle ś Rose kävi ravaamassa kakkossijan.

Ensi lauantaina tallin hevosista Hamtaro S ja Dojana 
Kemp juoksevat Kaustisella Nikulassa.

Ei ollut turha 
Turun-reissu

Kyyjärven Erämiehet Ry:n 50-vuotisjuhla hirvihaukkukilpailu 13.12.2014 Kyyjär-
ven Eräkartanolla

Tulokset: 1) Rusmosan Reetu, om Eero Karstunen Kyyjärvi 90 2) Aatu, om Veli 
Kinnunen Kannonkoski 88,5 3) Jämäkän Rokki, on Hannu Rasi Karstula 87,5 4) Kol-
leen Elma, om Teemu Pohjonen ja Elina Paananen Möttönen 85,5 5) Tousalan Enri-
go, om Arttu Kivelä Oksakoski 84 6) Rusmosan Nega, om Johan Gamlund Munsala 
83 7) Siltamiehen Frekriksson, om Jani Patovisti Kyyjärvi 81,5 8) Suonkulman Sil-
ver 81,5 9) Nissas Pomo, om Ilkka Pekkarinen Kinnula 80 10) Lordi, om Alpo Viita-
la Kyyjärvi 75 11) Mehtäpellon vasta, om Heidi Oinonen Vesanto 75 12) Sahiahon 
Rokki, om Jasmin Lahti Karstula 74.

Aleksi Kytölän valmentamat hevoset olivat hyvässä 
vauhdissa Toto76-raveissa Turussa. Kuva Lotta Heik-
kinen.

Erämiesten tuloksia

Torstai 15.1.12


