
 

 

 

Vampulan Urheilijat ry on perustettu 18.2.1945, eli tänä vuonna tuli seuran toiminnassa 70 vuotta täyteen. 

70 vuotta!  

Se on melko pitkä ajanjakso joten matkan varrelle on kertynyt paljon erilaisia tekoja ja tapahtumia.  

Silloiseen Vampulan kuntaan perustetusta seurasta on aikojen saatossa kasvanut kokoaan suurempi seura, 

kuten Lauttakylä lehdessäkin viime viikolla todettiin. Kokoaan suurempi seura, näin voitaneen varmaan 

hyvällä omallatunnolla todeta. Seura ei ole mitään ilman sitä pyörittäviä henkilöitä, valmentajia, ohjaajia ja 

tietenkin urheilijoita ja harrastajia. Matkan varrella onkin erilaisissa toimissa ja tehtävissä ollut todella iso 

joukko henkilöitä, jotka ovat pyyteettömästi töitä tehneet ja näin mahdollistanut seuran jatkuvuuden ja 

sen eri jaostojen urheilijoiden hyvän mahdollisuuden kehittyä omissa lajeissaan. Haluan esittää todella 

suuret kiitokset kaikille seurassa toimineille henkilöille, sen tukijoille ja urheilijoille.  

Seuraavaksi käymme lyhyesti seuran matkaa läpi kuvin ja sanoin tuolta perustamisajoista aina nykypäivään 

asti. Huittisten seudun harmonikat soittavat aina kuhunkin ajankohtaan liittyviä sävelmiä. Tervetuloa siis 

kaikki ja toivottavasti viihdytte! 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Kerrotaan, että jatkosodan aikana Vampulan miesten viettäessä sodan ajan rauhallisempia hetkiä 

korsuissaan, pohdintojen aiheina oli mm. uuden urheiluseuran perustaminen Vampulaan sodan aikanaan 

päättyessä. Onko tarina tosi vai ei, siitä ei ole varmuutta.  

Vanhassa seuratalo Jukolassa, joka sijaitsi nykyiseen nähden toisella puolella tietä, joukko Vampulalaisia 

kokoontui keskustelemaan urheilutoiminnan elvyttämisestä.  Tämän kokoontumisen seurauksena oli että 

uuden voimistelu- ja urheiluseuran perustava kokous pidettiin 18.2.1945, eli melko pian sodan päättymisen 

jälkeen. Vampulan Urheilijat ry liittyi jäseneksi Suomen voimistelu- ja urheiluliittoon. Vampulan kunnassa 

vuonna 1945 oli 3245 asukasta.  

 

 



 

 

Vampulan Urheilijoiden ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin J.U Kanerva, varapuheenjohtajaksi A.J 

Mustiala. Muut ensimmäisen hallituksen jäsenet olivat Niilo Mäkinen, Kauko Niittynen, Tuulikki Paunu ja 

Uuno Laivuori, joka toimi myös sihteerinä ja rahastonhoitajana. Varajäseniä olivat Vieno Pietarinen ja 

Veikko Nieminen.  

Uuden seuran toiminta käynnistyi heti voimallisesti ja perustamisvuonna olikin jäseniä jo reilut 150 

henkilöä ja vuonna 1946 seuran jäsenmääräksi ilmoitettiin 180 jäsentä. Jäseniä tuli mukaan myös 

Kurkijokilaisten piireistä, joita paikkakunnalle muuttivat karjalan tapahtumien vuoksi. Vampulan 

Urheilijoiden ohjelmassa oli -40 luvulla yleisurheilu, hiihto, pesäpallo ja nuorisotyö.  

 



 

 

Seuran perustamisesta alkaen oli vahvaa kamppailua paremmuudesta kolmen eri pitäjän kesken. 

Vampulan lisäksi Säkylä ja Köyliö kisailivat paremmuudesta vuosittain. Esimerkiksi 11.8.1946 Vampula 

järjesti yleisurheilukilpailun, missä Säkylä vei kuitenkin yhteispisteissä voiton. Vampulaankin tuli 

sarjavoittoja mm. 3000 metrin juoksussa voiton vei Vilho Kylliäinen ajalla 9.51. 

Vuonna 1948 niin sanotuissa harjun hiihdoissa kamppaillun hiihto-ottelun Vampulan Urheilijat sen sijaan 

voittivat, Säkylän Urheilijoiden tullessa toiseksi. Parhaimpiin suorituksiin Vampulalaisista ylsivät Vilho 

Heinonen, Vilho Kylliäinen, Eino Heikinmaa ja Pentti Kotaja. 

Pesäpalloa paikkakunnalla oli pelattu jo -30 luvulta lähtien, joten oli luonnollista, että se muodostui yhdeksi 

seuran peruslajeista. Vuoden 1948 tuloksista ilmenee, että 14.kesäkuuta Vampulan Urheilijat ja 

Lauttakylän Luja kohtasivat perussarjassa. Paremmuus ei selvinnyt, vaan K. Niittysen tuomaroima ottelu 

päättyi tasan 11-11. 

Myös nyrkkeily-, voimistelu-, poika- sekä naisjaostoissa oli vireää toimintaa.  

Noihin aikoihin liikuntaa saatiin melkoisen paljon myös normaalista arjesta, kuten esimerkiksi peltotyöt 

vaativat runsaasti henkilötyötä ja kuten kuvasta näkyy, niin pärekattoakin piti kastella leipomispäivänä, 

ettei auringon paahteen kuivattama katto mahdollisten piipusta tulevien pienten kipinöiden aiheuttamana 

syttyisi palamaan. 

 



 

 

 

1950 vuosikymmen oli erittäin vilkasta aikaa. Huvitoiminnan avulla kerättiin varoja seuran pyörittämiseen. 

Ohjelmallisia tanssitilaisuuksia pidettiin ahkerasti vanhassa Jukolassa ja suosittuja suulitansseja mm. 

Hornan suulilla. Esimerkiksi tämänkaltaisilla lehti-ilmoituksilla kansaa houkuteltiin tansseihin:   

seuraava sivu-> 



 

 

Oletteko kuulleet, että Jukolassa tanssitaan Vapunpäivänä klo 14:00-18:00 ja että tansseja jatketaan myös 

sunnuntaina 2.5 kello 20:00. Tarjolla jäätelöä ja kuumia nakkeja. Erikosliukastettu lattia. Molemmissa 

tilaisuuksissa soittaa orkesteri Tamara. Liput 50 mk. 

 

 

 



 

 

 

1950 luvulla yhteistoiminta Vampulan nuorisoseuran kanssa tiivistyi ja esimerkkinä yhteistyöstä voisi tuoda 

esille elokuussa 1953 järjestetyn kesäjuhlatapahtuman, jossa ohjelmassa oli mm. kansantanhuesityksiä, 

naisvoimistelijoiden esityksiä, soittoa ja näytelmiä sekä yleisurheilukilpailu. Taloutta korjattiin mm. 

järjestämällä jäsenten keskuudessa viljankeräys. 

 

 

 



 

 

Vampulan Urheilijoiden johto ei vuosien varrella ole hoitanut ainoastaan hallinnollista tehtävää, vaan 

erityisesti alkuvuosikymmenien aikana se osallistui aktiivisesti suoran urheilutoiminnan järjestämiseen 

yhteistoiminnassa jaostojen kanssa.  

1956 nuorisoseuran kokouksessa keskusteltiin ensi kertaa uuden seuratalon rakentamisesta, osittain myös 

siitä syystä, että vanhan Jukolan pihassa ei ollut parkkitilaa autoille. Suomi siis autoistui vauhdilla. Teillä 

liikkui piikkinokka Mosset, Ifat ja Skodat. Tansseistakin varmemmin saatille pääsi, mikäli polkupyörän tai 

kakstahti -Jawan sijaan oli tarjota autokyytiä.  

 



 

 

Vuosikymmenen lopulla käynnistettiin nuoriso- ja urheilutalo Jukolan rakentamishanke, joka pääosiltaan 

valmistui 1960. Vanha Jukola osoittautui niin huonokuntoiseksi, ettei sitä katsottu järkeväksi korjata. 

Uuden rakennuksen kustannusarvio oli 18 miljoonaa markkaa. Talon rakentaminen oli silloisessa ajassa 

kahdelle pienelle yhdistykselle mammuttihanke, josta kuitenkin selviydyttiin monien muiden yhdistysten ja 

yhteisöjen ja yritysten tuella ja lukemattomien talkootyötuntien avulla. Veikkausvoittovaroista saatiin 

avustusta kuusisataa tuhatta.  

Vampulan maatalousnaiset tukivat rakennushanketta miljoonalla markalla sekä maataloustuottajayhdistys 

sadallatuhannella markalla. Velkaa osittain jäsenten omilla takauksilla piti ottaa kuitenkin vajaa puolitoista 

miljoonaa markkaa. Lähes 400 eri lahjoittajaa tuki hanketta joko raha tai tavaralahjoituksin. Vaikka monet 

aktiiviset seuraihmiset panostivatkin uuden Jukolan rakentamiseen paljon aikaansa, jatkui urheilutoiminta 

kuitenkin vilkkaana.   

 



 

 

 

Talon valmistuttua alkoi toisenlaiset talkoot sen kustannusten kattamiseksi.  Laskiaistiistaina 14.2 1961 

pidettiin Jukolassa ensimmäiset tanssit, joihin myytiin pääsylippuja noin 700 kappaletta. Vuoden 1961 

aikana Jukolassa järjestettiin yhteensä 135 tilaisuutta joista 65 oli pääsymaksullisia.  

Myöhemmin kuvaan tuli myös toinen merkittävä varainhankintamuoto, vieläkin ihmisiä paljolti kiinnostava 

bingotoiminta.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seuratalo Jukola oli erittäin suosittu tanssipaikka1960 luvulla ja siellä esiintyjinä olikin lähes kaikki 

maamme tanssimusiikin tähtiyhtyeet ja artistit. Nyt jo edesmennyt Kirka veti Islanders-yhtyeen kanssa 

ensimmäisen virallisen keikkansa juuri tällä Jukolan esiintymislavalla.  

Vuoden 1963 vaihteessa 100 markkaa muuttui 1 markaksi, josta oli opettelemista pitkäksi aikaa. Tosin 

2001 eurojen tullessa muutos oli hieman haastavampi kuin kahden nollan poistamisen sijasta muutos ei 

ollut tasaluku. 

 

 



 

 

1960 luvulla Vampulan Urheilijoiden vahvoja lajeja olivat edelleen hiihto, yleisurheilu ja pesäpallo.  



 

 

 

Suunnistuksen harrastus jatkui ja uutena lajina seuran ohjelmaan tuli lentopallo.  

 

 

 

 



 

 

Hiihtokilpailuja 60-luvulla järjestettiin paljon kotikisoina. Oli harjunhiihtoja, aluemestaruus- ja 

piirikunnallisia hiihtoja. Ja välillä kisailtiin lähiseurojen keskinäisistä paremmuuksista mm. Punkalaitumen 

Kunnon, Alastaron Urheilijoiden, Lauttakylän Lujan sekä Säkylän Urheilijoiden kesken. 1967 Harjun 

maastossa VampU:n järjestämissä aluemestaruushiihtokilpailuissa sarjavoittoihin ylsivät Juhani Ojaniitty ja 

Tarmo Moisio.  Lisäksi mitaleille sivakoivat Juhani Moisio, Arja Anttonen ja Liisa Ritakallio. 

Yleisurheilussa mahdollisuudet entistä parempien tulosten tekemiseen paranivat oleellisesti, kun elokuun 

kahdeksas päivä 1965 kunnanhallituksen puheenjohtajan Alvar Ryödin käyttöön vihkimä uusi urheilukenttä 

saatiin käyttöön. Kentällä järjestettiinkin useita kilpailuja, joissa oli varsin edustavia osallistujia. 

Avajaiskisassa satanen juostiin aikaan 11 sekuntia tasan, pituutta hypättiin 7metriä 10 senttiä sekä keihästä 

heitettiin 70.50metriä. Osa vihkiäiskisan tuloksista saattaa olla vieläkin Vampulan kentän kenttäennätyksiä. 

Suunnistus ja pesäpallo jatkoi vankalla harrastajamäärällä.  

Lentopalloa pelailtiin 60- luvun alkupuoliskolla lähinnä erilaisten kyläsarjojen puitteissa, mutta vahvemmin 

se tuli mukaan, kun harjoitustoiminta käynnistettiin Jukolassa. Lisäksi pelattiin ystävyys- ja harjoitusotteluja 

lähiseurojen joukkueita vastaan. 

 



 

 

Vampulan Urheilijat ovat vuosien varrella osallistuneet vahvalla panoksella valtakunnallisiin suurkisoihin. 

Mm. 1975 suurkisoissa seurasta oli mukana 27 osallistujaa. Aiempien lajien lisäksi ohjelmaan mukaan tuli 

myös jääkiekko. Pesäpalloilussa Vampulan Urheilijoiden myöhempi nousu mestaruussarjaan asti kylvettiin 

Sallilan koululla jo vuosina 1970-1971, jolloin opettaja Reino Rantalainen ryhtyi ohjaamaan tytöistä 

joukkuetta pesäpallosarjaan. Menestystäkin alkoi tulla mm. alle 13-vuotiaiden satakunnan piirinmestaruus 

1971-1973. Alle 15-vuotiaiden sarjassa Vampulan Urheilijat voittivat SM hopeaa 1972 ja 1973. 1972 

joukkueen valmentajana ja pelinjohtajana toimi Jari Haapanen. 



 

 

 

Tyttöjen menestykselle seurasi jatkoa ja Vampulan Urheilijoiden joukkue pelasi 74-75 piirisarjassa, 76-77 

maakuntasarjassa ja vuosina 78-79 Suomi-sarjassa. Vuonna 1979 joukkue varmisti historiallisen nousun 

seuraavalle kaudelle mestaruussarjaan. Nousun varmistaneessa joukkueessa pelasivat Saija Sahla, Aliisa 

Isotalo, Liisa Heiniö, Tarja Moisio, Anne Ihantoja, Oili Alakukku, Mirja Pakkanen, Leena Ritakallio, Riitta 

Huhta, Hanna Jalonen, Tiina Ruusunen, Päivi Siili ja Tiina Merinen. 

 

 



 

 

 

Myös miesten pesäpallo oli seitsemänkymmenluvulla varsin vilkasta. Seurasta oli parhaimmillaan kolme 

joukkuetta sarjatoiminnassa mukana. Yleisurheilussakin saavutettiin Suomenmestaruusmenestystä. 

Hiihdossa, kuulan työnnössä ja kiekon sekä keihäänheitossa menestystä saavutti useina vuosina peräkkäin 

Tarja Moisio. Myöhemmin Tarja siirtyi enimmäkseen toisen kesälajinsa, pesäpallon pariin, ollen 

vuosikaudet joukkueen kantavia voimia. Nuorten juoksunmatkoilla Asko Ritakallio menestyi hyvin 

piirimestaruuskisoissa. 

1970- luvulla käynnistettiin vuotuiset Vampulan Urheilijoiden laturetket, josta on muodostunut perinne, 

joka jatkuu edelleen. 

Suunnistustoiminta oli varsin aktiivista ja jäsenten välisiä kisoja järjestettiin lähes viikoittain. Jääkiekossa 

sen sijaan toiminta oli harrastuspohjaista, eikä joukkue osallistunut sarjatoimintaan. 

Lentopallomiehet pelasivat 5-sarjassa ja aluksi pelipaikka oli Jukola, mutta onneksi myöhemmin Sallilan 

koulu tarjosi melkoisesti paremmat puitteet lentopallon sarjatoiminnan harrastamiseen. 

 



 

 

 

Nykymuotoinen bingotoiminta alkoi 22.9.1982. Jo 33 vuotta on bingotoiminnalla saatu varoja seuran 

toiminnan kuluja kattamaan. Suuri kiitos kuuluu naisjaostolle ja muille talkoolaisille ja erityissuuret 

kiitokset kuuluvat niille jotka ovat olleet mukana koko 33 vuotta ja vielä jaksavat jatkaa! 160 m2 suuruinen 

ulkoilumaja rakennettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 1982 ja laajennus 1984. Ulkoilumajan 

rakentamisen ohella seuran toiminta jatkui vilkkaana. Naisten pesäpalloilun huipentuma Suomen 

mestaruussarjassa, vahva yleisurheilumenestys, laajeneva lentopalloilu ja nuorten hiihtotulokset olivat 

merkittävimpiä Vampulan Urheilijoiden -80 luvun tuotteita. 

 

 



 

 

 

Kausi pesäpallon naisten mestaruussarjassa oli seuran pesäpallohistorian huipentuma, vaikka joukkue 

jäikin voitoitta ja putosi kauden jälkeen sarjasta. Joukkue pelasi kuitenkin hyvällä yhteishengellä ja antoi 

useassa ottelussa vastustajalle kovan vastuksen. Putoamisen jälkeen joukkue jatkoi kuitenkin useita vuosia 

Suomisarjassa. 

Yleisurheilussa Ari Vainio, Karri Leppämäki ja Pekka Vesala menestyivät SM-tasolla. 



 

 

Miesten lentopallossa oli kahdeksankymmenluvulla joukkueet 5 ja 4-sarjoissa ja harrastajien määrä oli 

melko iso. Sallilan koulussa käytiin kiihkeitä kamppailuja Lujan ja Pyryn joukkueiden kesken. Tuohon aikaan 

pelimatkat olivat melko lyhyitä, sillä alemmissa sarjoissa pelaavat joukkueet löytyivät melko läheltä, 

Huittisten lisäksi mm. Vammalan seudulta, Kokemäeltä jne.  

Miesten lentopallossa huipennus oli yhdeksänkymmenluvun alkupuolella, kun joukkue nousi 

kolmossarjaan. Loukkaantumisten värittämänä kautena voittoja tuli kuitenkin melko vähän ja visiitti jäi 

yhden kauden mittaiseksi. 

 

 



 

 

1990 -luvulla Vampulan Urheilijat jatkoi vireänä työtään paikkakunnan ihmisten liikuttajana. Jäseniä 

seurassa oli 296 kappaletta vuonna 1994. Ohjelmassa oli edelleen Yleisurheilu, Lentopallo, pesäpallo, hiihto 

ja kuntoliikunta ja myöhemmin myös salibandy. 

Seuran edustajina hyviä esityksiä esittivät mm. Marko Kotamäki, Maarit Vehviläinen Ari Vainio, Juha Perttu 

ja Johanna Kaunisto. Myöhemmin -90 luvulla Johanna siirtyi pelaamaan lentopalloa Euraan Suomen 

mestaruustasolle ja pelasikin siellä useamman kauden ajan.  



 

 

 

Lentopallossa oli myös useita juniorijoukkueita -90 luvulla. Aune Uusikartano ja Mirka Kaunisto valmensivat 

tyttö- ja poikajoukkueita melko hyvällä menestyksellä. Naislentopallossa joukkue pelasi nelossarjaa, 

nousten yhdeksi kaudeksi 3 sarjaan. 



 

 

Miesten pesäpallo jatkui vahvana lajina myös -90 luvulla ja -92 joukkue nousi maakuntasarjaan. Nousun 

hankkineessa joukkueessa pelasivat Jari Jalonen, Ari-Pekka ja Veli-Matti Laine, Juhani Rannikko, Heikki ja 

Jari Vilkkinen, Juha Kutila, Mikko Nokkala, Jukka Pakkanen, Jukka Immonen ja Juha-Pekka Haapanen. 

Joukkuetta valmensi Markku Laaksonen. 



 

 

 

Näkyvimpänä yksilöurheilijana 1990 luvulla esiintyi Katja Tenhonen. Isänsä Seppo Tenhosen valmentamana 

hän saavutti aktiiviurallaan kuusi ulkoratojen SM-mitalia, hopeaa vuosina 1997 ja 1998 sekä pronssia 

vuosina 1996, 1999, 2000 ja 2002. Hänen ennätystuloksensa on vuonna 2000 heitetty 56,59 m. Katja on 

edustanut Suomea mm. Kalevan kisoissa. Katja menestyi myös Euroopan Mestaruustasolla. 22 -vuotiaiden 

kisoissa 7. ja kahdeksas sija -90 luvun lopulla. 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevan_kisat_1997
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevan_kisat_1998
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevan_kisat_1996
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevan_kisat_1999
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevan_kisat_2000
https://fi.wikipedia.org/wiki/Kalevan_kisat_2002


 

 

Seuraan perustettiin jalkapallojaosto -90 luvun lopulla. 2000- luvun alulla jalkapallossa kuntopelaajat 

mukaan lukien oli lähes 100 harrastajaa.   

Jorma Torikan luotsaaman Futsal -joukkueen historia alkoi B-poikien piirimestaruuden voittaneesta 

joukkueesta 2003. Parhaimmillaan joukkue sijoittui Satakunnan ja Tampereen piirien yhdistetyssä 2-

divisioonan lohkossa kaudella 2011-2012 toiseksi.  



 

 

 

Vampulan ulkoilumajalle avattiin 2009 vuoden keväällä 18-väyläinen frisbeegolfrata. Rataa on laajennettu 

vuonna 2014 avatulla 10-väyläisellä radalla. Vampulan frisbeegolfrata on Vampulan Urheilijoiden 

ulkoilumajan maastossa. Vampulan rata on haastava metsärata jossa pienetkin virheet voivat kostautua 

monella ylimääräisellä heitolla. 

 Kuiva kangasmaasto on ihanteellinen pelaamiseen melkein kelillä kuin kelillä. Radalla on vaihtelevia ja 

kaikentasoisille soveltuvia väyliä. Radan kokonaisväyläpituus on 2464+1158 metriä ja par 58+33.   

Rata on varsin arvostettu ja se on FGR.fi palvelussa luokiteltu luokkaan AA1 

 

 

 

 



 

Ratakelaaja Amanda Kotaja valittiin Suomen Urheilugaalassa Vuoden 2014 nuoreksi urheilijaksi. Kotaja 

voitti vuonna 2014 vammaisyleisurheilun EM-kilpailuissa sekä kulta- että hopeamitalin. 

T54-luokassa kilpaileva 20-vuotias Kotaja jatkoi vuoden 2014 EM-kisoissa mitaliputkeaan, joka alkoi vuonna 

2012. Hänellä on EM-kisoista nyt yhteensä kaksi kultaa 100 metriltä ja yksi kulta ja yksi hopea 400 metriltä 

sekä pronssi 1 500 metriltä 

EM-menestyksen lisäksi Kotaja voitti vuoden 2013 MM-kisoissa hopeaa 200 metrillä ja pronssia 100 

metrillä. Lontoon Paralympialaisissa 2012 Kotaja sijoittui 100 metrin kelauksessa neljänneksi uudella 

Euroopan ennätyksellä. 

Amanda on erinomainen esimerkki siitä, että vaikeudet ja rajoitteet eivät välttämättä ole esteenä huikeille 

saavutuksille.  

http://www.hs.fi/haku/?haku=Amanda+Kotaja&lahde=nimilinkki&ref=hs-art-artikkeli
http://www.hs.fi/haku/?haku=Amanda+Kotaja&lahde=nimilinkki&ref=hs-art-artikkeli


 

 

Lentopallossa 2000- luvun alulla uudelleen aloitettu nais-/tyttölentopallo on vuosi vuodelta yltänyt 

edellistä kautta parempaan sijoitukseen. 4-sarjasta mestaruusliigan asti tiensä raivanneessa joukkueessa 

on taustavoimien lisäksi pelaajana alusta asti ollut vahvasti mukana Mari Kaunisto.  

Mestaruusliigaan nousun jälkeen vuonna 2014 perustettiin uusi tytärseura, joka otti vastuulleen sekä liiga, 

että ykkössarjan sekä A-tyttöjen toiminnan. Juniorijoukkueet alle kouluikäisten lentopalloliikuntakoulusta 

C-ikäisiin tyttöihin jatkoivat emoseura Vampulan Urheilijoiden nimissä, kuitenkin yhteisessä ohjauksessa.  



 

 

Vuosi 2015 on meneillään ja lentopallossa LP-Vampulan naisjoukkueiden hieno menestys innoittaa 

Vampulan Urheilijoiden junioreita lentopallon pariin. Entisen Vampulan alueelta suurin osa tytöistä 

harrastaa lentopalloa, joistakin ikäryhmistä kaikki samana vuonna syntyneet.  

Aktiivinen junioritoiminta on seuralle yhdessä riittävän tasokkaan edustustoiminnan kanssa elintärkeätä. 

On ollut erittäin hienoa huomata, kuinka nopeasti junnut pääsevät liikuntaan kiinni ja miten hyvin heidän 

taitonsa kasvavat, niin fyysisesti, kuin myös henkisesti. Motoriikka ja lihaksisto kehittyvät ja kehon hallinta 

paranee, mitä enemmän harjoitellaan. Harjoitusten lisäksi otteluiden/kisojen yhteydessä henkinen ja 

fyysinen rasitus yhdistettynä yhdessä tekemiseen ja siinä onnistumisen iloon sekä myös pettymysten 

käsittelyyn tuo nuoren kehittymiselle elintärkeää oppia ja kasvamista. 

Koenkin seuramme, kuin myös muiden seurojen junioritoiminnan erittäin tärkeäksi osaksi koko 

yhteiskunnan toimintaa. Seuratoiminnan avustamana on varmasti saatu nuorien elämälle paljon 

positiivista energiaa, kun heidät on saatu liikunnan ja terveiden elämäntapojen pariin. Joidenkin kohdalla 

tällä on saatettu auttaa rakentumaan toisenlainen tulevaisuus, kuin mitä olisi voinut olla ilman tätä 

mahdollisuutta. Toivon suuresti, että päättävässä asemassa olevat yhteisömme jäsenet muistaisivat antaa 

tälle toiminnalle sille kuuluvan arvon ja tekisivät toimintaa tukevia päätöksiä. Niukkenevat varannot 

yhdistettynä ikäihmisten lisääntyviin palvelutarpeisiin tuovat varmasti omia haasteitaan tähänkin asiaan. 

Nuorissa on kuitenkin tulevaisuus ja meidän tehtävämme on omalta osaltamme heitä ohjata ja auttaa 

kasvamisen eri vaiheissa. 



Suuret kiitokset ja miellyttävää kesän jatkoa. 


