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RecoveryPump on pneumaattinen laitteisto, jonka on lääketieteellisesti 
todistettu nopeuttavan palautumista sekä lisäävän suorituskykyä.
 
Laitteisto parantaa verenkiertoa ja nopeuttaa kuona-aineiden poistumista 
esimerkiksi urheilutreenien, kilpailusuoritusten tai pelien jälkeen. 
Lisäksi se vähentää tulehdusta ja turvotusta.

Soita ja varaa hoitoaika tai vuokraa laitteisto kotiin!

Kutomonkuja 2 A, Forssa
p. 03 435 4665   
www.vkfysio.fi

APUA PALAUTUMISEEN
APUA PALAUTUMISEEN

VÄHENTÄÄ 
turvotusta 

ja lihaskipuja 
NOPEUTTAA 

aineenvaihduntaa 
ja palautumista 

PARANTAA 
verenkiertoa 
HELPOTTAA 

lihasväsymystä 
ja jäykkyyttä

20 €/kerta
Kolme kerran sarja 50 €

K oronaepidemia on rajoittanut ih-
misten kokoontumista ja tilaisuuk-
sien järjestämisiä jo yli vuoden 

ajan. Viime vuonna jouduttiin valitettavasti 
myös Suvi-ilta peruuttamaan. Erittäin iloi-
nen uutinen oli se, että järjestyksessään 30. 
Forssan Suvi-ilta pystytään järjestämään 
suunnitellusti 19. kesäkuuta 2021. 

Suvi-ilta onkin tämän vuoden ensimmäi-
nen suuri juoksu- ja pyöräilytapahtuma 
Suomessa, joka pystytään järjestämään. 
Tämän on mahdollistanut järjestäjäorgani-
saation, Forssa Salaman, vahva tahto ja 
osaaminen sekä erittäin hyvä yhteistyö eri 
viranomaisten kanssa. Tapahtumajärjeste-
lyt on toteutettu turvallisuus edellä. Suvi-il-
lassa tullaan noudattamaan turvasäännök-

siä ehdottoman tarkasti. Turvasäännöksiin 
tutustuminen ja niiden noudattaminen on 
myös meidän jokaisen tapahtumaan osallis-
tuvan syytä ottaa vakavasti.   

Forssan Suvi-ilta liikuttaa omalla positii-
visella tavallaan tuhansia ihmisiä ja toimii 
samalla kannustavana ja innostavana esi-
merkkinä lapsille ja nuorille. Tämä vuoden 
tapahtuman osalta odotukset ovat korkeal-
la. Toiveena ja tavoitteena on, että tapahtu-
maan osallistuvien määrä nousee yli 2000 
osallistujan. 

Vuonna 2019 osallistuin Suvi-illan ly-
hyeen comboon. Pyörälenkki yhdistettynä 
kymppiin oli miellyttävä kokemus. Kannat-
taa kokeilla. Voin lämpimästi suositella.

Forssa ja forssalaiset ovat tapahtumasta 

aidosti ylpeitä ja onnitte-
levat 30-vuotiasta tapah-
tumaa. 

Toivotan kaikki osal-
listujat tervetulleeksi 
liikkumaan ja viihty-
mään kesäiseen Fors-
saan. Iloista liikunnan 
riemua ja menestystä 
kaikille Forssan Suvi-il-
taan osallistujille.  

Jarmo Pynnönen
sivistysjohtaja
Forssan kaupunki

Toukokuun viimeiselle viikolle asti 
näytti siltä, että Forssan Suvi-illan 
30-vuotisjuhlatapahtuma pystytään 

toteuttamaan suunnitelman mukaan, Suo-
men turvallisimpana liikuntatapahtumana, 
lauantaina 19.6.2021.

Mutta, 31.5. klo 13.29 tuli sähköposti, jossa 
todettiin, että Kanta-Hämeen koronavirus-
ketju on levinnyt myös Forssaan ja tässä ti-
lanteessa ei Suvi-iltaa ole mahdollista järjes-
tää.

Virukselle oli altistunut alueelta satoja 
ihmisiä, joista osa oli Forssan sairaalassa 
työskenteleviä terveydenhoitoalan henkilöi-
tä. Ympäri Suomea Forssaan tulevien osallis-
tujien altistumista virukselle ei pystyttäisi 
estämään, vaikka itse tapahtuma-alue olikin 
suunniteltu virusvapaaksi ja turvalliseksi.

Jopa tapahtumakeskuksen kosketuspin-
nat olisi käsitelty kotimaisella Fotonit-valo-
katalyysi-pinnoituksella, jota käytetään 
muun muassa Dubain kansainvälisellä len-
tokentällä.

Vaikka Suvi-Ilta siirtyikin nyt vuodella 
eteenpäin, lauantaille 18.6.2022, niin tässä 
vaiheessa suuret kiitokset Merran Harrille 
ja Jolangin Pentille kaikesta siitä työstä, 
mitä tämä 30-vuotistapahtuma on tähän 
mennessä vaatinut.

Molemmilla heillä on onneksi ollut koke-
musta maratonin juoksemisesta, sillä ensim-
mäisen kerran Suvi-illan suunnittelu ja ra-
kentaminen on todellakin vaatinut todellista 
maratonkuntoa. Pandemian tuomat haas-
teet vaativat kaiken toiminnan suunnittele-
misen terveysturvalliseksi. He perustivat 
keväällä muun muassa Koronanyrkin, jossa 
terveydenhoitoalan ammattilaiset ohjeisti-
vat miten tapahtumassa tulee toimia.

Jos nämä herrat olisivat tienneet urakan 
suuruuden, niin he olisivat varmasti mie-
luummin juosseet tänä vuonna maratonin, 
tai pyöräilleet 165 km.

Vaikka tapahtuma nyt siirtyikin vuodella, 
niin kiitos kaikille teille, jotka ehditte lupau-
tumaan mukaan huoltopisteille, liikenteen 
ohjaukseen ja muihin tärkeisiin tehtäviin. Te 
olitte, koronasta huolimatta, tänäkin vuonna 
valmiita tulemaan talkoisiin, jotta tämä lii-
kuntajuhla olisi pystytty järjestämään.

Suvi-ilta on saanut vuosittain osallistujilta 
palautetta, jossa teitä kehutaan Suomen par-

haimmiksi ja se pitää täysin paikkansa.
Ilman yhteistyökumppaneita ei olisi mah-

dollista järjestää tätäkään tapahtumaa.
Kiitos siitä teille, että olette jälleen olleet 

mukana turvaamassa Forssan Suvi-illan jat-
kumisen myös tulevina vuosina. Tärkein 
kumppani on ollut Forssan kaupunki. Ilman 
jäähallia ja sen ympäristöä, työntekijöitä, 
katualueita ja liikennejärjestelyjä, ei Forssan 
Suvi-iltaa olisi ollut mahdollista järjestää 
menneinä vuosina, eikä myöskään tulevina.

Tämän lehden piti olla 30-vuotisjuhlalehti, 
mutta nyt sitä voisi kuvata paremmin Su-
vi-illan historiikiksi. Teidän lehdessä muka-
na olevien yritysten tuella on nyt mahdollis-
ta suoriutua edes osasta niistä kuluista, mitä 
tapahtuman valmistelu on kahden viime 
vuoden aikana vaatinut.

Mitä tulemme muistamaan tästä Forssan 
30 v. Suvi-illasta, jota ei koskaan järjestetty?

Onko se pandemia ja sen tuomat haas-
teet?

Toivottavasti ei, vaan ehkä olisi parempi 
unohtaa tämä vaikea ajanjakso ja tuoda esil-
le vain niitä hyviä asioita vuosien varrelta, 
joiden vuoksi Forssaan tullaan aina uudes-
taan.

Esimerkiksi alla olevia osallistujien kom-
mentteja menneiden vuosien varrelta.
”Forssan Suvi-illassa oli mahtava  
tunnelma.”
”Kannustajia oli paljon koko reitin varrella.”
”Paras huolto ja hommat toimii.”
”Reitin varrella oli jopa bändejä  
soittamassa.”
”Kiva tapahtuma ja mukava reitti.”
”Paransin Forssan Suvi-illassa 
puolimaratonin ennätystäni.”
”Juoksin Forssan Suvi-illassa ensimmäisen 
maratonini.”
”Forssan Suvi-iltaan kannattaa mennä.”

Nöyrät Kiitokset teille kaikille kuluneiden 
vuosien aikana Forssan Suvi-iltaan osallistu-
neille. Ilman teitä ei olisi tapahtumaa, ni-
meltä Forssan Suvi-ilta.

Toivottavasti olette jälleen isolla joukolla 
mukana, yhdessä uusia liikuntaelämyksiä 
hakevien kanssa, Forssan Suvi-illassa lauan-
taina 18.6.2022.  

Kauko Nyström
puheenjohtaja, Forssan Salama

Onnittelut 30-vuotiaalle 
Forssan Suvi-illan 

tapahtumalle
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Ensimmäisen Suvi-illan maratonin 
tulokset vuodelta 1992:

Miehet: 
1. Heikki Keso Hauhon Sisu 2.35,49 
2. Tapio Korpinen TU-38 2.37,09 
3. Toomas Unt Espoo If 2.38,46 
4. Arto Tamminen Paki lanV 2.41,27 
5. Arto Sorvali Sim peleenU 2.44,29 
6. Jaakko Rou hiainen Teivon Taiers 2.46,59 
7. Reino Reensalo SaabValmet 2.49,35
8. Erkki Halkivaha OripU 2.52,34 
9. Simo-Pekka Aarnisalo HämlTa 2.57,45
10. Matti Kaup pinen Sporttiveter 2.58,14
11. Sep po Jaakkola ForsSa 2.59,11, 
12. Heikki Numminen SaabValmet 2.59,18
13. Timo Syrjälä MarttMu 3.01,34
14. Tuomo Halonen ForsSa 3.02,23
15. Pasi Malinen Forssa 3.02,42
16. Timo Mantere Turenki 3.04,00
17. Kai Lindqvist Turku 3.04,54
18. Lasse Palmusuo Turku 3.05,36
19. Seppo Vastamäki YpäjY 3.07,03
20. Klaus Aaltonen ForsSa 3.08,14
21. Leif Söderlund Forssa 3.09,24
22. Keijo Painola TU-38 3.11,17
23. Kauko Harteva KemiönJy 3.12,22
24. Pentti Rautiainen MetsämU 3.12,50
25. Simo Lindroos JokJä 3.15,07
26. Pertti Nieminen ForsSa 3.16,03
27. Tapio Koivu MaarianMah 3.17,58
28. Mikko Paakkunainen Loimaa 3.19,49
29. Jorma Moilanen HkiTrialhton 3.20,12
30. Veikko Mahlamäki ForsSa 3.22,09
31. 
32. Matti Moilanen JärvenKiert 3.22,57
33. Erkki Paulus NuutajaLasi 3.23,25 
34. Jan-Erik Sjöblom VSVU Turku 3.24,01
35. Taisto Laakso NuutajEsa 3.24,27
36. Juho Yli-Krekola ForsSa 3.25,34
37. Eino Ropponen Helsinki 3.25,47
38. Urpo Mäkinen PorTF 3.26,03
39. Harri Nikkilä Urjalan 3:26,50
40. Kai Pirttijärvi HongistonTar 3.26,51
41. Paavo Välimäki SaabValmet 3.27,10
42. Hugo Leppänen KeravanU 3.27,49
43. Hannu Alanen TU-38 3.29,03

44. Lasse Luoto Huittinen 3.29,41
45. Heikki Kankaanpää JokJä 3.31,05
46. Jari Leino LoimKiintH 3.31,33
47. Tuomas Kopra Forssa 3.31,50
48. Mika Penttilä Forssa 3.32,57
49. Juha Pura ForsSa 3.34,50
50. Veikko Yli-Krekola ForsSa 3.34,52
51. Mika Villa HkiTiralhton 3.35,08
52. Pentti Anttila VammalanKU 3.35,38
53. Pertti Mäkelä NuutajLasi 3.35,59 
54. Visa Tahvanainen Taipalsaari 3.36,57
55. Jouko Ranta ForsSa 3.38,08
56. Hannu Kojo LoimaLe 3.40,44
57. Reijo Laukkanen KoskiTL 3.41, 10
58. Usko Leino nen LoimaaLe 3.41,27
59. Heikki Lähdekorpi JokJä 3.41,57
60. Raimo Nurmijoki TammRy 3.43,14
61. Marko Koivula Forssa 3.43,14
62. Harri Merta ForsSa 3.43,14
63. Martti Larikka Pori 3.45,05
64. Jaakko Leppänen UlvilanU 3.45,05
65. Jorma Sallinen PälkLu 3.45,59
66. Seppo Hemanus VSVU, Turku 3.47,36
67. Kauko Leskinen ForssA 3.48,43
68. Risto Lohermaa PT-LiikuntaF 3.48,43
69. Kalevi Saukkonen VS VU, Turku 3.51,47
70. Matti Matilainen JokJä 3.53,05
71. Kalle Korhonen VSVU, Turku 3.54,25
72. Stig Sandell KiVU 3.55,04
73. Risto Ahti Ypäjä 3.56,08
74. Matti Rantamäki Espoo 3.58,16
75. Pekka Holopainen Forssa 4.02,23
76. Viljo Mattila ForsSa 4.02,33
77. Ilkka Norri Loimaa 4.03,48
78. Erkki Kivimäki Loimaa 4.09,05
79. Timo Hekkala Ulvila 4.09,07
80. Isto Nissilä Turku 4.10,10
81. Seppo Nuutinen Forssa 4.10,48
82. Paavo Palokangas VSVU, Turku 4.10,58
83. Antti-Pekka Moisio Tammela 4.14,31
84. Jussi Härme Somero 4.14,57
85. Teijo Lehtinen NuutajLasi 4.15,37
86. Esko Nurmi PöytUrh 4.16,10
87. Jukka Kaleva Forssa 4.16,27
88. Matti Arvaja TS-Hölkkä 4.17,03
89. Erkki Vaisto Helsinki 4.20,51
90. Pentti Mäkelä ForsSa 4.23,48

91. Kalevi Jussila Turku 4.25,35
92. Arvo Kemppi ForsSa 4.30,29
93. Mika Engman 4.33,07
94. Erkki Mäkinen Joensuu 4.39,20
95. Risto Tahvo nen Jokioinen 4.48,35
96. Pentti Jolanki ForsSa 4.50,45
97. Bengt Boström ForsSa 4.53,31
98. Rex Lassalle Irlanti 4.55,56
99. Rai mo Miettinen VSVU, Turku 5.10,49
 
Naiset:
1. Tuula Salminen IkalU 3.09,19
2. Mirjam Tynkkynen SomVo 3.12,19
3. Seija Nurmi KerkkU 3.12,54
4. Maire Seutu ForsSa 3.25,15
5. Pirjo Riitta Karkiainen IkalU 3.26,09   
6. Pirjo Saarinen KeravanU 3.27,59
7. Anneli Kolehmainen ForsSa 3.32,44
8. Jaana Jokinen Forssa 3.33,42
9. Eira Lindqvist Turku 3.37,47
10. Marketta Ranta ForsSa 3.40,21
11. Raili Mero ForsSa 3.41,36
12. Marja-Leena Klemelä ForsSa 3.52,06
13. Seija Piispanen VSVU, Turku 3.56,22
14. Jonna Teperi ForsSa 3.56,59
15. Kaisa Kulmala MetsämU 3.58,32
16. Irma Puttonen KonnevU 4.16,52
17. Alli Huokonen MetsämU 4.18,54
18. Sisko Uusitupa Loimaa 4.19,45
19. Sirpa Luukkola ForsSa 4.27,00
20. Leena Niemi OrimattJy 4.29,31
21. Mervi Mäkilä ForsSa 4.29,31
22. Pirjo Lindholm Forssa 4.36,19
23. Rauha Pajala Forssa 4.36,19
24. Ulla Haavisto Forssa 4.39,20
25. Riikka Paulamäki Tammela 4.41,15
26. Riitta Vihreäsaari ForsSa 4.58,24
27. Eija Haonperä ForsSa 5.05,48
28. Erja Lounavuori ForsSa 5.05,48
29. Irja Manner Helsinki 5.06,54
30. Armi Korhonen-Lunden Tammela 5.13,13
31. Karoliina Andersson ForsSa 5.15,14
32. Helga Rasilainen Forssa 5.15,48
33. Anja Laurila Forssa 5.15,59
34. Johanna Ruotsi ForsSa 5.16,36

Historian havinaa 
vuodelta 1992

M inun ensimmäisestä maratonis-
tani  Forssan Suvi-illassa jäi posi-
tiivisia muistoja ja juoksuni oli 

kyllä huikea kokemus!
Lähtöviivalla oli jännitystä tuliko tankat-

tua oikein, mitä juon juoksussa, onko vaate-
tus oikea  ja tämä helle. Startti ja lähtö Tam-
melaan ja Saaren kansanpuiston läpi 
Portaaseen.

Maaliin saavuin ystäväni Eijan kanssa 
ajassa 5:05 toki väsyneenä, mutta onnellise-
na, en ollut viimeisenä ja tulin maaliin perä-
ti ennen Manneria.

Saavutimme maalin ja onnittelimme it-
seämme  ja ilon kyyneleet  tulivat.

Vihreällä nurmella  maatessa lääkäri Sa-
kari Sotka huikkaa onko kaikki ok. Olin 
niin onnellinen ja tyytyväinen itseeni.

Tämän jälkeen tuli juostua vielä 7 mara-
tonia ja monta monta puolikasta monessa 
eri paikassa.  

Eve Lilja
(tuloslistalla Erja Lounavuori)

S uvi-illan maraton juostiin ensimmäi-
sen kerran 13.6.1992. Matkana oli ma-
raton ja mukana 153 juoksijaa. Nyky-

päivänä tulokset ovat selvillä heti 
maaliviivalla mutta 1992 tulokset saatiin 
lukea Forssan lehdestä tiistaina 16.6. Monta-
ko tuttua nimeä sinä löydät listalta?  

Suvi-illan ikiliikkujat
Kuusi henkilöä on ollut mukana juokse-
massa jokaisessa Suvi-ilta -tapahtumassa. 
Suvi-illan ikiliikkujat ovat Eija Haonperä, 
Anneli Kolehmainen, Timo Syrjälä, Pentti 
Anttila, Jaana Veikkola ja Erkki Halkivaha.

SINÄ PIDÄT 
SUOMEN LEIVÄSSÄ

Asiakasomistajana 
olet mukana 

tarjoamassa työtä 
lähes 3000 paikalliselle.
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Tammela, Forssa, Jokioinen,
Humppila, Ypäjä,  Koijärvi, Urjala.

KALLIO- JA SORAKIVIAINEKSIA
TOIMITETTUNA:

Puh. 020 161 6270
Hämeen Kuljetus Oy • Forssa
www.hameenkuljetus.fi
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HARRIN PITKÄ HIKOILU
M aratonmatkallamme Forssasta 

Kööpenhaminaan keväällä 1991 
heitti nyt jo edesmennyt Paavo 

Helo bussissamme idean, että mitäs jos alet-
taisiin järjestää myös oma maratontapahtu-
ma Forssassa. Olimme reissanneen porukal-
la juoksemassa edellisvuosina maratoneja 
eri puolilla Suomea, myös Tukholmassa, 
Lontoossa ja jopa New Yorkissa. Forssan 
seudulla oli kasvanut laajaa juoksuinnos-
tusta kuukausittaisten Puistojuoksujen, 
holjien Guinnes-ennätysten 100x10000 m ja 
ympäristön juoksutapahtumien virittämi-
nä.

Paluumatkalla Köpiksestä Paavon idea 
eteni hyvässä myötätuulessa, kaikki olivat 
innostuneita ajatuksesta! Juoksureittiä ja 
ajankohtaa mietittiin huolella; kesäkuu 
pian Tukholman maratonin jälkeen tuntui 
parhaalta ja Tammelan suunta miellyttä-
vimmältä reittiehdotukselta. Niinpä syksyl-
lä Salaman johtokunta antoikin tehtäväkse-
ni suunnitella ensimmäisen Forssan 
maratontapahtuman kesälle 1992.

Lauantaina 13.6.1992, viikko ennen juhan-
nusta, ilmaantui 153 juoksijaa ensimmäisel-
le Suvi-illan Maratonille. Startti urheiluken-
tältä, reitti Forssasta Tammelan 
kirkonkylän ja Saaren kansanpuiston kau-
niiden maisemien mutta myös melkoisten 
mäkien kautta Portaan kylään ja sama ta-
kaisin, kaupungin keskustan kautta urhei-
lukentälle. Tapahtumaa oli markkinoitu 
koko seutukunnalle ja varsinkin reitin var-
rella asuville ja tien reunassa olikin run-
saasti katsojia kannustamassa sitkeitä juok-
sijoita, tuttujakin oli joukossa paljon. 

Talkooväkeä löysimme varsin helposti, 
reittihuolto toimi mainiosti ja musiikkiakin 
soi matkalla. Nopein mies oli Heikki Keso 
Hauholta, 2.35, ja naisista paras oli Tuula 

Salminen Ikaalisista 3.09. Itsekin hilippasin 
tämän Suvi-illan ekan maratonin 3.43, valta-
osin yhdessä Raimo Nurmijoen kanssa. Var-
sin rankka oli keikka kuumassa kesäillassa, 
kun valmistelut ja järjestelyt oli vieneet työ-
ni ohessa yöunet viikolta tosivähiin. Mutta 
mikä tärkeintä, palaute osallistujilta oli 
erinomaista, mikä kannusti meitä jatka-
maan!    

Toiseen Suvi-iltaan otettiin lajiksi myös 
puolimaraton, Forssasta Tammelan Lama-
laan ja takaisin. Hyvä idea se olikin, sillä 
puolikkaalle tuli heti 400 juoksijaa. Mara-
toonareidenkin määrä kasvoi liki 200:aan ja 
vauhti kiihtyi, Harri Mannermaa Vantaalta 
juoksi reittiennätykseksi hienon 2.24.33, 
mikä on voimassa edelleen!

1994 kutsuttiin nopealle puolikkaan reitil-
lemme mukaan kaikki maamme parhaat 
kestävyysjuoksijat. Tosi kovia aikoja poruk-
ka vetelikin, miehet isolla joukolla alle 1.10, 
samoin tekivät naisetkin. Harri Hänninen 
juoksi reittiennätykseksi 1.04.37 ja Juuso 
Rainio 1.04.43.  Kirsi Mattila ja Ritva Lemet-
tinen (nyk. Melender) antoivat kovat 
EM-maraton -näytöt: Kirsi kirmasi peräti 
1.11.37 (yhä reittiennätys) ja Ritva 1.11.48. Ny-
kyisin tosi harvoin yltävät suomalaiset näi-
hin vauhteihin! 1996 kaima-Hänninen vuo-
rostaan antoi maratonin Olympianäytön 
Suvi-illan puolikkaalla, alle 1.06. piti juosta 
ja onnistui reilusti.   

Kun Suvi-ilta oli päässyt hyvään alkuun 
ja osallistujat tykkäsivät tapahtumamme 
hyvistä järjestelyistä, halusimme pyrkiä 
kasvattamaan tapahtumaa tehokurssein. 
Olin myynyt urheilukaupan pois ja nyt oli 
aikaa panostaa Suvi-iltaan. Kiersin seuraa-
vina vuosina syksystä kevääseen ympäri 
Suomea pitämässä yrityksissä ja isompien 
kaupunkien Intersport-liikkeissä Suvi-illan 

TYKY -”kuntokursseja”. 5-6 viikon välein 
tapasin paikalliset juoksusta kiinnostuneet 
kuntoilijat ja tein heille harjoitusohjelmat 
puoleksi vuodeksi, tavoitteena pystyä kesän 
alussa juoksemaan elämänsä eka kymppi, 
puolimaraton tai ensimmäinen täysi mara-
ton. Kurssilaisia oli useita satoja vuosittain 
ja Suvi-iltaan tuli heistä enemmistö ja lähes 
kaikki suoriutuivat ’omasta haasteestaan’ 
voittajina!  Kolme peräkkäistä vuotta toi 
kuntoilijoita bussilasteittain Forssaan hilip-
pasemaan ja saamieni halauksien määrä 
maalissa oli valtava, niin iloisen onnellisia 
oli moni kuntoilija pystyessään hallitusti 
puoli vuotta sitten kovalta tuntuneeseen 
tavoitteeseensa! Valtakunnallinen KKI-pro-
jekti palkitsi Forssan Salaman hyvästä kan-
san terveysliikunnasta!

Juoksijamäärä kasvoi joka vuosi reilusti 
ekan vuosikymmenen ajan, Forssan Suvi-il-
ta sai suosiota! Kannustavia katsojia tuli 
reitin varrelle yhä enemmän, grillit ja musii-
kit mukanaan ja siitäkös juoksijat tykkää. 
Kun venäläinen Dimitri Kapitonov laukka-
si puolikkaallemme hirmuisen reittiennä-
tyksen 1.03.36, hän innostui juostessaan 
moikkailemaan kiitoksia yleisölle upeasta 
kannustuksesta. Vuonna 2000 lajivalikoi-
maan tuli myös 10 km juoksu ja 17 km FUN 
SKATE-rullaluistelu, rentoa kivaa luistelua 
lapsille ja aikuisille, ilman kilpailua. Näin 10 
vuodessa Forssan Suvi-ilta oli kasvanut jo 
aika isoksi;  2001 osallistujia oli jo yli 3600 
henkilöä. 

Reissaaminen otti veronsa ja kun asuim-
me tuolloin jo Tampereella, hyppäsin 2001 
tapahtumamme jälkeen sivuun Suvi-illan 
vetäjän tehtävistä. Puikkoihin tuli Jouko 
Lehtonen.  Suvi-illan suosio pysyi  hyvänä, 
osallistujia 3000-3800/vuosi. Maratoonarei-
ta 500-600, reittikin nopeutui, kun alettiin 

juosta puolikkaan reitti kahdesti. Puolik-
kaallamme oli monena kesänä yli 1500 juok-
sijaa ja ’nopea kisa’ keräsi Suomen huiput 
joka vuosi baanalle. Euroopan mestari Jan-
ne Holmen kirmasi 1.05.14, Jussi Utriainen 
ja Pasi Mattila samoja kyytejä, Maria Sö-
derström ja Annemari Kiekara, kaikki he 
tekivät kisoista kovatasoisen. Nämä huiput 
toivat mukaan tosi paljon hilippasijoita 
kaikkiin sarjoihin. Myös 10 km kasvoi yli 
1000 juoksijaan.

Rullaluistelumme räjähti 2007 paikkeilla 
täysin uudelle tasolle, kun luistelureitti siir-
rettiin Tampereentielle ja luistelumatkat 
pidennettiin puoli- ja täysmaratoniksi. Alan 
ammattilainen Lauri Paalasmaa tuli innos-
tuneena apuun ja alkoi haalia paikalle kil-
pa-rullaluistelijoita ympäri Suomea ja niin-
pä Forssan Suvi-illan K2-rullaluistelu oli 
lähes 700 osanottajallaan suurin Pohjois-
maissa! Kun rullailu yllättäen kuitenkin 
alkoi nopeasti hiipua, se korvattiin 2013 pyö-
räilyllä aamupäivän ohjelmaamme. Heti tuli 
mukaan 35 km ja 95 km matkoille 400 polki-
jaa!

2015 aloitti Miia Laaksonen Suvi-illan 
vetäjänä. Suuret maantiejuoksu-tapahtu-
mat olivat alkaneet hiipua suosiossa ympä-
ri maailman, nuoremmat kuntoilijat siirtyi-
vät polkujuoksuihin, triathloniin ja muihin 
extreme-lajeihin. Miialla oli urakassaan mu-
kana myös Salaman hallinnoima NiceRun, 
jota järjestettiin ympäri maata suurin osal-
listujamäärin. Suvi-ilta ja Miia olivat pahas-
sa puristuksessa, työtä oli tosi paljon, ja 
osallistujamäärämme väheni väkisin. On-
neksi 2018 määrät kääntyivät taas lievästi 
nousuun. 

Kun Miia loppusyksyllä 2018 sai hienon 
kutsun Naisten Kympin vetäjäksi Helsin-
kiin, jouduin (tosi on) äkisti taas Suvi-illan 

Kulttuuriministeri Suvi Linden palkitsi Forssan Salaman ja Suvi-illan v 

1999 ”kansalaisten kunnon kohottamisesta TYKY-kuntokursseilla”.

Usein nähty Harri-pari Forssan Suvi-illassa; mestarimaratoonarimme Harri Hänninen kertaa  

puolimaraton -juoksuaan tapahtuman vetäjälle. Taustalla Juuso Rainio, kova ’kakkonen’.

vetäjäksi. Yritin nopsasti ’hypätä liik-
kuvaan junaan’ ja 2019 saatiin taas 
sekä juoksijoita että pyöräilijöitä mu-
kaan hieman enemmän. Pyöräilyn 
pisin matka oli nyt 140 km, vauhtiryh-
missä ajettuna, kapteeneina ryhmissä 
’ammattilaiset’  Kaupin Kanuunat 
Tampereelta. 

2020 koronapandemia lamaannutti 
isosti koko maailmaa. Ensin 29. Suvi-il-
takin siirrettiin elokuulle, mutta sekin 
jouduttiin kuitenkin perumaan. Fors-
san Suvi-illan 30-vuotisjuhlaa hikoil-
laan nyt 19.6.2021. Koronaa torjutaan 
laajoin turvatoimin koko viikonloppu, 
vain tällä tavoin saatiin viranomaislu-
pa tapahtumaamme. 

Forssan Suvi-ilta on kehittynyt vuo-
sien mittaan brändiksi. Perinteinen, 
terveellinen, mittava liikuntatapahtu-
ma tunnetaan ympäri maata ja hyvä 
imagomme parantaa myös kaupungin 

myönteistä tunnettuutta. Kautta vuo-
sien on osallistujien saama palvelu ol-
lut Suvi-illassa ylivertaista verrattuna 
muihin vastaaviin tapahtumiin, keit-
to-lounasta ja kylpyläkäyntiä myöten, 
mutta nyt koronavaara vaatii meitä 
tarjoamaan itsepalvelua monin tavoin. 
Onneksi osallistujat varmasti tilanteen 
ymmärtävät. Toivottavasti ensi vuonna 
18.6.2022 voidaan jo toimia normaalisti!

Oma urakkani Suvi-illan vetäjänä 
tulee nyt päätökseen. Talkoomiehenä 
olen toki mukana jatkossakin jossakin 
roolissa, jos vain terveenä pysyn. KII-
TÄN KAIKKIA FORSSAN SALAMAN 
SEURAIHMISIÄ, KOKO SEUTUKUN-
NAN INNOKKAITA TALKOOLAI-
SIAMME, SUURTA INNOSTUNUTTA 
YLEISÖÄMME JA TIETYSTI KAIKKIA 
YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME 
MAINIOSTA YHTEISTYÖSTÄ  VUO-
SIEN AJAN! Iso iloinen hilippasu ja 

polokasu on toteutettu hienosti yhtei-
sin ponnistuksin, tästä on mukavaa 
tarinaa hyvä jatkaa!

Ei matka tapa, vaan vauhti, sanoi 
Tahko Pihkala jo kauan sitten! Ja totta 
joka sana tänäkin päivänä! Kuka vaan 
kohtuullisen terve henkilö pystyy hil-
jalleen kehittämään kestävyyttään 
kävellä tai juosta yhä pidemmälle, pi-
tää vain olla malttia harjoitusvauhdis-
sa. Aluksi vain lyhyt lenkki (esim. 15 
min) hyvin hiljaisella vauhdilla, vähi-
tellen vähän pidemmälle ja pidemmäl-
le, 2-3 pv välein, yhä hiljaisella vauhdil-
la. Kunnollisilla lenkkitossuilla, se on 
ainoa välinevaatimus!  2 kk kuluttua 
jaksat ’hissutella’ jo 1-2 km jne. Nauti, 
älä hosu, hiljaa hyvää tulee ajan kans-
sa! Aikanaan sitten voit tulla jo Suvi-il-
taankin hikoilemaan! 

Kuntoiluterveisin Harri Merta

Hyvä kunto on merkillinen asia. Sitä ei voi kuvata 
toiselle, eikä sitä oikeastaan tunne edes itse. Se vain 
on tietona siitä, että pystyy juoksemaan tasaista 
tahtia kilometrin toisensa perään tai paiskimaan 
raskaitakin töitä aamusta iltaan.

Kuntoilussa varsinainen kunnon ylläpitäminen 
tai kohottaminen jää pian taka-alalle. Tilalle tulee 
liikkumisesta nauttiminen, ulkoilman tuoksut, ajat-
telun vapaus. Kestävyys ja voima tulevat miltei si-
vutuotteena.

Samalla mielen perukoilla kasvaa kuitenkin var-
muus siitä, että kyky vastata haasteisiin, kestää pai-
neita ja keskittyä on entistä parempi. Siksi JOKAI-
NEN ASKEL ON ASKEL ITSELLESI, jokainen 
lenkki on tae varmemmasta tulevaisuudesta. 

Jatka samaa tahtia! Huominen voi olla se pitkä 
päivä, jona hyvä kunto pitää sinut käynnissä! 

HYVÄT EVÄÄT SYNTYVÄT 
MERKKIKEITTIÖSSÄ!

Varaa
suunnitteluaika
keittiomaailma.fi

tai soita

KE IT TI Ö M A A I L M A  FO RS S A
Rautatienkatu 19

Marja Kylä-Markula, 0400 557 172
Elina Laaksonen, 050 304 3313

• pelti- ja tiilikatot 
• sadevesijärjestelmät 
• piipunpellit 
• kattoturvatuotteet

- Paikallista kattopalvelua 
vuodesta 2010 -

Yhteis-
työssä:

Ikkunat ja ovet

myy/asentaa 
Klassikkokatto
Paikallista palvelua 

vuodesta 2010

Myös mökki-ikkunat ja ovet
– suoraan tehtaalta!

www.klassikkokatto.fi   Mintuntie 23, Tammela

Ville Saari  044 574 8709

KLASSIKKO-
KATTO

PALMIN PUUTARHA

Jokaisen askeleen otat itsellesi!
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Jokioisten tehtaanmyymälä ja kahvila
Leivänkuja 1 (Leenankuja 1), Jokioinen
Avoinna: ma–pe 6.00–17.00, la 8–14, su suljettu
Puh. 03 424 1029

Forssan myymälä-kahvila
Sibeliuksenkatu 1, Forssa
Avoinna: ma–pe 7.00–17.00, la 8–14
Puh. 050 384 9728

VARAA
AKTIIVILOMASI
NYT
MAJOITUKSESTA -15% 
ELOKUUN LOPPUUN ASTI 

KOODILLA: SUVI-ILTA21

KOE MYÖS
FABRIKIN

RAVINTOLA VILLA 
HYVÄ RUOKA JA RENTO FIILIS

KAUPUNGIN SUURIMMALLA
KESÄTERASSILLA 

HOTELFABRIK.FI

040 4848 111

Hämeentie 7

Kotipizza Forssa
Torikatu 1 (torilla), Forssa
03 435 6055 (maksullinen 0,99 €)

Avoinna: ma-pe 10.30-21, la-su 11-21

www.kotipizza.fi

F orssan naapurista Urjalan Urheilijoi-
den 28-vuotias Aleksi Ojala käveli 
huimasti sunnuntaina kävelyn Eu-

rooppa Cup –kisassa 50 km.
Ajalla 3.48,25 Ojala sijoittui kisan kakko-

seksi ja alitti olympiarajan 1,5 minuutilla. 
Tosi kova suoritus!

Mikäli Aleksin kilpailu- ja harjoitusohjel-
mat sallivat, hänet voidaan nähdä jälleen 
Forssan Suvi-illassa kävelemässä! 

Aleksi Ojala Tokioon!

Turuntie 4, Forssa • 03 422 2633 • forssanlukko.fi

AVA I N A S E M A S S A

Helokki
Terveyskauppa

Terveys
Tieto

TAPULIKUJA 6, Forssa P. 03 435 5545
ma-ti 9-18, ke-pe 9-19, la 9-16, su suljettu

Hämeentie 8, FORSSA Puh. 050 373 0359

VARASTOMYYNTI
OMPELUKONEIDEN - MYYNTI - HUOLTO

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆
◆
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◆
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◆
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

42 vuotta ompelukonehuoltoa
 Avoinna ma 10-17, to-pe 10-15
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HUOLEHDIMME TERVEYDESTÄSI

Mehiläinen Forssa, Rajakatu 2

Lääkärikeskus

Laboratorio

mehilainen.fi tai p. 010 414 00 (0,084 €/min)

VARAA AIKASI:

Työterveys

Hengitystieinfektioklinikka

Riittävä palautuminen on avain 
kestävään hyvinvointiin

P alautuminen sanana on viime vuosi-
na vilahdellut useasti eri tiedotusvä-
lineissä. Kilpa- ja huippu-urheilussa 

tuo sana on ollut iät ja ajat tuttu, mutta nyt 
se on ilmaantunut jokapäiväisiin infolähtei-
siin kaikkien nähtäville ja sitä kautta ylei-
seksi puheenaiheeksi. Mutta miksi näin?

Voisin väittää, että elämä on monella hil-
jalleen muuttunut suorittamiseksi. Sen olen 
voinut huomata omassa asiakastyössäni ja 
luennoidessani eri puolella Suomea.

Otsasi hiessä -kulttuuri on vallannut va-
paa-ajan, perhe-elämän ja työelämän. Olem-
meko tähän pakotettuja ulkopuolisen tahon 
johdosta vai ovatko omat asenteemme ja 
uskomuksemme siivittäneet meidät no-
peammin, korkeammalle ja voimakkaam-
min -vaihteelle kaikessa tekemisessämme?

Mitä tapahtuu, kun kokonaiskuormitus 

elämässä kohoaa huippuunsa ja tuntuu, 
että joudut pinnistelemään jokaisella elä-
män osa-alueella äärirajoillasi?

Valitettavasti näin tapahtuu usein aktii-
visilla kuntourheilijoilla. Työelämä vaatii 
veronsa, perhe-elämässä on menossa hekti-
set vaiheet ja treeniohjelma on tiukka.

Riittävästi laadukasta unta

Vertailtaessa kilpa- ja huippu- urheilijan ja 
aktiivisen kuntourheilijan päivää, voidaan 
todeta, että kilpa- ja huippu-urheilijan päivä 
on useimmiten rytmitetty urheilun ehdoil-
la. Herääminen, aamupala, aamutreeni, lou-
nas, päivälepo, ehkä opiskelua tai työtä osa-
päiväisesti, iltatreeni. Lihashuolto ja 
palautuminen on huomioitu, hierojalla käy-
dään säännöllisesti, psyykkinen valmentaja 

huolehtii, jos tuntuu, että mieli alkaa kuor-
mittumaan liikaa. 

Mitä kuuluu unellesi? Tuolle 90 prosent-
tisesti palautumisesta huolehtijalle, jatkuu-
ko hermoston ylivireystila yölläkin. 
Parasympaattinen hermosto, joka on aktii-
vinen, kun lepäämme ja rauhoitumme, ei 
aktivoidu tuosta vaan, jos ylivireystila on 
jatkuvaa. 

Huolehdi riittävästä ja laadukkaasta 
unesta. Hyvä yöuni rakennetaan päivän 
aikana, miten vietät päiväsi se vaikuttaa 
yöuneesi. Älä kuitenkaan orjuuta itseäsi 
seuraamalla kuluttajille tarjottavien mitta-
reiden tuloksia. Paras mittari on oma tunte-
mus; heräätkö virkeänä, jaksatko päivän 
askareet ja koetko luonnollista väsymisen 
tunnetta iltaa kohden. Mittarit ovat hyviä 
kertomaan hermostomme tilasta, mutta 
unen syvyyttä ne eivät pysty kertomaan.

Kuuntele kehoasi

Erilaiset rauhoittumismenetelmät, mitä 
sitten kukin kokee omakseen; tietoiset ren-
toutusharjoitukset, mindfullness, meditaa-
tio, luonnosta nauttiminen, kehonhuolto-
tunnit tai ihan oma henkilökohtainen 
rauhoittumiskeino, ovat merkittäviä, sillä 
niiden avulla keho hoitaa, huoltaa, parantaa 
ja eheyttää ihmistä kokonaisuudessaan.

Asioita olisi ennakoitavissa, jos pysähtyi-
simme oman jaksamisen äärelle. Opetteli-
simme kuuntelemaan kehomme viestejä 
emmekä sivuuttaisi kolotuksia, hartioiden 
kivistyksiä, ihottumien pahenemisia, vat-
saoireita ja väsymyksen tuntemuksia hy-
mähdellen. Keho on viisas, ota viestit vaka-
vasti. 

Miten palautumisen tarve ilmenee psy-
kologisena tilana? Se ilmenee muun muas-
sa emotionaalisena tilana, jolle on ominais-
ta ärtymyksen ja ylikuormittumisen 
tuntemukset, se on tunnetta energian puut-
teesta, halua vetäytyä sosiaalisesta vuoro-
vaikutuksesta ja palautumisen tunteen tar-
vetta pidetään pitkäaikaisen väsymyksen ja 

stressin ennakoijana. 
Palautuminen taas tarkoittaa voimavaro-

jen lisääntymistä, väsymyksen tunteen 
väistymistä, elpymistä rasitusta edeltävälle 
tasolle ja silloin, kun ihminen on palautu-
nut, hänen olonsa on hyvä, myönteinen ja 
kykenevä.

Koska viimeksi tunsit tällä tavoin?

Säännölliset lepopäivät

Riittävä palautuminen on avain kestävään 
hyvinvointiin. On tärkeätä oppia tunte-
maan oman kehon ja mielen tuntemuksia. 
Meillä jokaisella on oma yksilöllinen stressi-
tasomme, niin myös yksilöllinen palautumi-
sen tarve. 

Säännöllisesti pidettävissä lepopäivissä 
on tie parempiin tuloksiin. Siinä on usein 
vaikeus aktiiviselle kuntourheilijalle. Pelä-
tään, että kunto laskee, ajatellaan että anne-
taan kilpakumppaneille etumatkaa, paino 
nousee ja flunssaakaan ei uskalleta sairas-
taa rauhassa.

Opettele pysähtymistä ja rauhoittumista, 
jotta kuulet, mitä kehossa ja mielessä on 
meneillään. 

Huomioi ja tunnista olossasi kokonais-
kuormituksen vaikutus. Moni kokee selviä-
vänsä rankan harjoittelun avulla arjen tuo-
mista vastoinkäymisistä, mutta se mikä 
tuntuu mielessä sillä hetkellä oikealta, voi 
olla kehollemme ihan liian kuormittavaa. 
Tämän voi erilaisilla mittauksilla todentaa. 
Lisäksi ei edes kuntomme kohoa, vaan kulu-
tamme voimavarojamme, alipalautuminen 
lähenee.

Iloa ja nautintoa jokaiseen harjoitukseen. 
Muista nauttia aina matkasta, joka huipen-
tuu valitsemaasi juhlapäivään (kilpailuun), 
tällä kertaan Suvi-iltaan. 

Nina Pajanti-Raudus 
Hyvinvointialan yrittäjä, 
Rentoutuskeskus Kehrä, 
Psykiatrinen sairaanhoitaja, 
Kouluttaja, PalautumiskouluPR0 

INTERSPORT FORSSA

PALVELEE SINUA

MYÖS POIKKEUSOLOISSA

KUTOMON

KAUPPAKESKUKSESSA

TINKIMÄTTÖMÄSTI JA

AMMATTITAIDOLLA

OLEMME 1 00% FORSSALAINEN PERHEYRITYS

AMMATTITAITOMME ON KÄYTETTÄVISSÄSI

MEILLÄ SINUA PALVELEE AINA SUOMEN URHEILUKAUPAN YKKÖSKETJU

Aki Siika-aho

Yrittä jä , omistaja (50%) ja joka paikan höylä

aki@urheiluaki . fi

0400 890 372

Emmi Siika-aho

Yrittä jä , omistaja (50%) ja joka paikan höylä

emmi@urheiluaki . fi

040 846 7291

Clarissa Pajukoski

I loinen ja asiantunteva - asiakkaiden suosikki

clarissa@urheiluaki . fi

041 31 3 1 605

Mikko Lilja

Raudanluja ammatti la inen vankalla kokemuksella

mikko@urheiluaki . fi

041 31 3 0605

Soila Tammiranta-Sillsten

Analyyttinen tietopakkaus

soila@urheiluaki . fi

041 31 3 4677

Olemme myös ensi vuonna ilolla mukana Suvi-Illassa yhtenä pääyhteistyökumppaneista

Elämme ja hengitämme paikallisesta liikunnasta, urheilusta ja ulkoilusta

Toivotamme kaikille alueen ihmisille liikunnan riemua, onnistumisen kokemuksia ja

antoisaa kesää - pysytään terveinä

Intersport Forssan kanssa liikkuu myös seuraavat urheiluseurat - liity mukaan

INTERSPORT FORSSA - 1 00% FORSSALAINEN PERHEYRITYS

WWW.URHEILUAKI.FI
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Omistaja-asiakkaan 
paikalliset ja 
valtakunnalliset edut 
löydät OP-mobiilista!

Palvelun tarjoaa osuuspankki.

Positiivista    pyöräilyn ilosanomaa
Suvi-illassa poljetaan ensimmäistä kertaa 100 mailia. Kaupin Kanuunoiden pyöräilijät toimivat vetojuhtina.

F orssan Suvi-illassa pyöräillään tänä 
vuonna kolmella eri matkalla. Aiem-
pien 35 ja 95 kilometrin lisäksi ohjel-

massa on nyt myös 100 mailin eli noin 160 
kilometrin mittainen lenkki. Sen tarkoituk-
sena ei ole kilpailla hampaat irvessä, vaan 
tarjota mahdollisuus pidempään lenkkiin 
ennalta sovituilla matkavauhdeilla.

Jotta mahdollisimman moni uskaltautuu 
mukaan 100 mailin lenkille, kello 9 starttaa-
vat lähdöt on jaettu kolmeen eri vauhtiryh-
mään. Nopeimmat polkevat 33-35 kilomet-
riä tunnissa -keskinopeudella. 
Kakkosryhmän vauhti on 29-31 ja kolman-
nen 26-28 kilometriä tunnissa. 

Ja jotta mukaan lähtijöiden ei tarvitse 
pohtia oikeaa vauhtia, sen määrittelevät 
tamperelaisen pyöräilyseura Kaupin Ka-
nuunoiden pyöräilijät, jotka olivat mukana 
Suvi-illassa jo kaksi vuotta sitten. 

Jokaisen ryhmän keulalla polkee kuusi 
Kanuunoiden pyöräilijää samalla tuulen-
suojaa tarjoamassa. Jokaisella ryhmällä on 
myös kippari, joka organisoi ryhmän toi-

mintaa ja kantaa vastuun mahdollisissa 
ongelmatilanteissa.

Ketään ei jätetä

Vuonna 1995 perustettu Kaupin Kanuunat 
on siitä harvinainen pyöräilyseura, että se 
toimii harrastepohjalta, eikä järjestä itse 
kilpailuja. Se kuuluu Suomen Pyöräilyunio-
niin, ja jonkun verran seuran lisenssillä 
osallistutaan kilpailuihin, mutta moni ka-
nuuna ajaa kilpaa muiden seurojen lisens-
sin alla.

Keltaisista paidoistaan tunnetut kanuu-
nat järjestävät Tampereella kolme-neljä ker-
taa viikossa pyöräilylenkkejä, joihin voi 
osallistua kuka tahansa. Viikonloppuisin 
lauantaina ja sunnuntaina ajetaan vaki-
olenkit tietyillä sovituilla nopeuksilla, mut-
ta ajatuksella, että ketään ei jätetä vaikka 
rengasrikon sattuessa. Ja matkan aikana 
poiketaan myös kahville. Tiistaisin ja tors-
taisin ajetaan kovavauhtisia lenkkejä, joiden 
vauhtia ei ole erikseen sovittu, vaan mat-

kasta saattaa jopa ”tippua” määrätyllä vauh-
dilla. Tärkeintä kaikilla lenkeillä on yhdessä 
tekeminen ja pyöräilystä nauttiminen. 

Ehkä tällaiset tapahtumat ja henki ovat-
kin tehneet Kaupin Kanuunoista yhden 
Suomen suurimmista pyöräilyseuroista – 
jäseniä sillä on noin tuhat.

- Kun aloitin 13 vuotta sitten Kanuunois-
sa, meitä oli noin 300. Korona-aika on lisän-
nyt pyöräilyharrastajien määrää. Tällä het-
kellä ei meinaa saada pyöriä ja varaosia 
mistään. Itsekin ajoin viime vuonna noin 12 
000 kilometriä ympäri vuoden. Minulla on 
mökki Koijärvellä ja viime vuonna ajoin 
mökkireissuilla Tampereen ja Koijärven 
väliä ainakin toiseen suuntaan, kertoo kak-
kosryhmän kipparina ja yhteyshenkilönä 
Suvi-illan suuntaan toimiva Johannes Lin-
dell.

Mukana talkoohengessä

Lindell kertoo, että kanuunoiden tulo Fors-
saan oli melkoinen sattuma, tai sitten pää-

hilippasija Harri Merran verkostoitumistai-
tojen ansiota.

- Olin kolme vuotta sitten hakemassa läh-
tönumeroani jäähallilla, kun kaveri selkäni 
takana kysyi, mikä minut toi Forssaan. 
Emme tunteneet entuudestaan toisiamme, 
mutta kerroin että minulla on mökki Koijär-
vellä ja rupattelun jälkeen vaihdoimme pu-
helinnumeroita. Syksyllä Harri sitten soitti 
ja sanoi, että hän tarvitsisi apuamme, Lin-
dell muistelee.

Kaupin Kanuunat oli heti mukana ideas-
sa.

- Seuramme toiminta-ajatus on levittää 
positiivista pyöräilyn ilosanomaa, ja Suvi-il-
ta sopii siihen oikein hyvin. Palkkioita ei ole 
tarjottu eikä pyydetty, teemme tämän ihan 
talkoohengessä. Samalla pääsemme itsekin 
nauttimaan hienosti järjestetystä tapahtu-
masta, Lindell kertoo. 

Kaupin Kanuunoiden keltapaitaiset pyöräilijät kävivät kaksi vuotta sitten Suvi-illassa vetämässä 

joukkoa. Tänä vuonna he pitävät vauhdin oikeana ja tarjoavat tuulensuojaa 100 mailin lenkillä.

Hakapellontie 85 – FORSSA
puutarhakasvit.fi

Parasta puutarhaan 
vuodesta 1969

AUTOKORJAAMO
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F orssan Suvi-illan uusin laji, HK Sini-
nen lenkki 5 km juostaan/kävellään 
erinomaisen kauniissa maisemissa 

kaupungin keskuspuistossa, Wahrenin puis-
tossa, Kehräämön alueella ja Loimijoen ran-
nassa.

LÄHTÖ jäähallin vierestä nurmikolta, 
Nikkarinkatua Samulinkadulle, edelleen 
kevyen liikenteen väylää Tampereentien yli 
Aleksinkadulle, edelleen kevyenliikenteen 
väylää vasemmalle ja edelleen Meyerinpol-
kua Rydberginkujalle ja puiston läpi Keh-
räämönkadulle, Wahreninkatua Piippuauki-
on ja taaemman Pysäköintialueen läpi 

Pikkusillan yli Rantapuistoon, josta sillan 
yli Sortohaan pallokentälle, jonka kulmauk-
sessa on reitin huoltopiste KIRKASSIL-
MÄN KEIDAS.

Matka jatkuu kevyenliikenteen väyliä 
pitkin takaisin Aleksinkadulle ja Tampe-
reentien yli edelleen hiekkatietä vasemmal-
le ja Lammin reunustaa pitkin takaisin jää-
hallin edustan nurmikolle MAALIIN.

Vauhti vapaa, maalin vieressä kello näyt-
tää osallistujille suoritusajan.
Maalialueen huoltoteltalla saa lisää juota-
vaa sekä eväspussin. 

 Tuotteita rajoitetusti. 
Valikoima saattaa 

vaihdella liikkeittäin.

Palvelemme koko kesän aamusta iltaan

PARTURI-KAMPAAMO

OUTLET

FIKSAAMO

HIUSTALO
  J U

H L A V U O

S I

20v.

ISOT KOOT PIENELLÄ HINNALLA

 

KAMPAAMO
esim.
• pikakampaus
• otsahiukset
• pitkien hiusten tasaus
• hiusrajojen siistiminen
• osaleikkaus
• kulmien siistiminen

PARTURI
esim.
• sivut ja rajat
• koneajelu
• osaleikkaus 
• parran muotoilu

Fiksaamosta myös isommat fiksaukset 
esim. värin virkistys, tyven häivytys

FIKSAAMOON AINA ILMAN AJANVARAUSTA 
jonotusperiaatteella

15€
PIKA-

FIKSAUS

maks. 15 min

FIKSAAMO – PIKA-APU KESÄN MENOIHIN ASIAKASETU
tuote- ja palveluasiakkaille

1 kpl/asiakas sh. 9,90/kpl (16,67/l)

KÄSIDESIGEELI 
Hope Hand 
Cleansing Gel 60 ml 
- hoitava, miellyttävä 
tuoksu 

1 €
KPL

NYT MEILTÄ UUSI REDKEN 
HIUSTENHOITOSARJA

KESÄEXTRAT

TUOTTEET 
Eimi,  Sebastian, SP, 
Invigo, Color Fresh Mask

Aurora 
kotivärit
- ammoniakiton

yks. 8,90 kpl sh. 15,90/kpl

SÄÄSTÄ 

68%ERÄ

OSTA 2 
EDULLISEMPI 

-50%

 2 KPL 

10 €

TIETEEN MAHDOLLISTAMA
AMMATTILAISTEN SUOSITTELEMA 

- Kaikille hiustyypeille ja -rakenteille

Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

ERÄ Miehille 
Routa 
Virkistävä 
shampoo 500 ml

1390
kpl

sh. 29,90/kpl (27,80/l)

SÄÄSTÄ YLI

45% 3490
kpl

sh. 62,90/kpl (279,20/l)

ERÄ 
Hiusöljy 125 ml
Hoitaa, suojaa, vahvistaa, 
silottaa, antaa kiiltoa
- TREATMENT 
Kaikille hiustyypeille
- TREATMENT LIGHT 
Hennoille ja vaaleille hiuksille 

Erikoisjättikoko 

SÄÄSTÄ

53%

790
kpl

SÄÄSTÄ 
JOPA YLI

70%
sh. 15,90-29,90/kpl (15,80-17,55/l)

ERÄ Jättilakat
- Wella Performance 
 500 ml 
- Vieno Sensitive 
 450 ml HAJUSTEETON
- Osis+ 500 ml
 Elastic, Freeze ja Session

ERÄ XXL 
Shampoot 500 ml,
hoidot 150-500 ml

1990
Yks. 13,90/kpl sh. 23,50-25,80/kpl (19,90-24,87/l)

2  KPL

SÄÄSTÄ JOPA

60%

Shampoot ja 
hoidot 500 ml
Mietoshampoo, Kevytbalsami, 
Proteiinishampoo, Elvytysbalsami,
 Hopeashampoo, Hair & Body, 
Tervashampoo, Omenashampoo ja 
Mentholshampoo,

1990
Yks. 13,90/kpl sh. 16,90/kpl (19,90/l)

2  KPL

Professional

4 KPL 
KESÄPAKETTI 

29,90

ERÄ Shampoot ja 
hoidot 500 ml

1990
sh. 48,00-51,00/kpl (39,80/l)

SÄÄSTÄ 
JOPA YLI

50%

kpl

SÄÄSTÄ YLI

40%

FORSSA (Citymarket) p. 03 4330 100 ark. 9–20 la 8–16

Sininen lenkki 5 km

Sininen lenkki kierretään kaunissa maisemissa, kuten Wahrenin puistossa.

kuvia, ulkoasuja, esitteitä, kotisivuja, logoja, lehtiä, ilmoituksia, 
liikkuvaa kuvaa, ääniä, kokonaisia markkinointikampanjoita ja brändejä.

Toteutamme
kaiken mitä ideoimme.

Kutomonkuja 2 C 2, 30100 Forssa Täältä
 lis

ää m
eistä

 ja
 tö

istä
m

m
e:

m
akm

edia.fi 
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KISATOIMISTO
Forssan Jäähalli, Urheilukentänkatu 6, Forssa.
Avoinna perjantaina klo 17.00 – 20.00 ja lauan-
taina klo 7.15 alkaen. Osanoton varmistus, nu-
meron nouto viimeistään tuntia ennen oman 
lajin lähtöä. Jälki-ilmoittautuminen viimeis-
tään 1,5 tuntia ennen ko. lajin lähtöä.

KILPAILUNUMEROT
Kilpailunumero on henkilökohtainen eikä sitä 
saa luovuttaa toiselle. Osallistumisen siirto 
toiselle henkilölle on mahdollista Kisahallin 
muutokset-pisteessä, ja siitä peritään 5 € käsit-
telymaksu. Sairaustapauksissa osanotto voi-
daan siirtää seuraavalle vuodelle esittämällä 
järjestäjille lääkärintodistus joko tapahtumas-
sa tai välittömästi sen jälkeen (lähetä skannat-
tuna info@suvi-ilta.fi tai postilla Vilppaankatu 
1, 30100 Forssa).

Numerolapun pitää olla suorituksen aikana 
selkeästi toimitsijoiden nähtävissä. Osanotto-
maksua ei palauteta missään tapauksissa.

T-PAITA
Rintanumerosi näyttämällä saat
Suvi-ilta T-paidan Kisahallista.

LÄHDÖT
Muut lähdöt tapahtuvat Urheilukentänkadul-
ta Kisahallin vierestä, paitsi 5 km nurmikolta 
Jäähallin vierestä, seuraavasti:

5 km klo 11.30 
10 km klo 14.30 
Puolimaraton ja maraton klo 15.00
Juoksumatkat on virallisesti mitattu  
(kymppi, puolimaraton ja maraton).
Suoritusaika 6 tuntia!

KESKEYTTÄMINEN
Keskeyttäville järjestetään kuljetus maaliin. 
Kerro keskeytyksestäsi ensiapu- tai huoltopis-
teellä. Toimitsija järjestää puhelimitse kulje-
tuksesi maalipaikalle.

ENSIAPU
Kisahallissa, reitillä ja maalissa on runsaasti 
ensiapuhenkilöitä. Lääkärit ovat maalissa ja 
ensiaputeltalla.

HUOLTOPISTEET
Maraton-reitillä on 12 huoltopistettä. Huolto-
pisteiden etäisyydet lähdöstä ovat 4,5 km, 9 
km, 12,5 km, 16,5 km, 19 km, 25 km, 29 km, 31 km, 
33,5 km, 37,5 km ja 40 km. Tarjolla on urheilu-
juomaa (Dexal) ja vettä. Reitin kohdilla 25 km, 
29 km, 33,5 km, ja 37,5 km lisäksi tarjolla banaa-
nia ja suolakurkkua.

Maalihuollossa on tarjolla urheilujuomaa, 
vettä, mehua, banaania ja suolakurkkuja. 
Huom. tänä vuonna maalihuollosta jokainen 
osallistuja saa keiton sijaan eväspussin.

Puolimaraton-reitillä on viisi huoltopistet-
tä, joiden etäisyydet lähdöstä ovat 4,5 km, 9 
km, 12,5 km, 16,5 km ja 19 km. Tarjolla on urhei-

lujuomaa ja vettä. Noin 16 km:n kohdalla on 
tarjolla lisäksi banaania ja suolakurkkua. Maa-
lihuollossa on tarjolla urheilujuomaa, vettä, 
mehua, banaania ja suolakurkkuja. 

Kympin reitillä 4,5 km:n kohdalla on tarjolla 
urheilujuomaa ja vettä. Maalihuollossa on urhei-
lujuomaa, vettä, mehua ja banaania. 

VARMISTUNEET JÄNIKSET 
Puolimaraton 2 h. Maraton 4 h ja 5 h.

OMAT JUOMAT 
Juoksijoiden mahdolliset omat juomat on 
toimitettava Kisahallin palkintolavan viereen 
klo 14.30 mennessä. Pullossa tulee olla selkeä 
merkintä, mihin huoltopisteeseen juoma vie-
dään!

VARUSTESÄILYTYS 
Osanottajien ilmainen varustesäilytys on siir-
retty harjoitusjäähallin puolelle klo 8-22. Va-
rusta kaikki kassisi näkyvästi kisanumerolla-
si. Saat siihen valmiin lipukkeen 
rintanumerostasi. 

PESEYTYMINEN 
Rintanumerosi kulmatunnuksella pääset ve-
loituksetta Viihdeuimala Vesihelmeen suih-
kuun, saunaan ja uimaan klo 12–22.00, olettaen 
että Vesihelmi saa luvan olla avoinna tapahtu-
man aikaan. Kisahallissa on pukuhuoneita 

miehille ja naisille. Käytössä ovat myös Urhei-
lukentän katsomon alla olevat pukutilat. Pu-
kuhuoneiden suihkutilat eivät ole käytössä.
Tavaroiden säilyttäminen pukuhuoneissa on 
omalla vastuulla. WC:itä löydät Kisahallista, 
pukuhuoneista ja Urheilukentältä.  Kisahallin 
edessä on Bajamajoja. Maratonreitin varrella 
on WC noin 5 km, 20 km ja 30 km kohdalla. 
Huom. Kisahallin ja urheilukentän kaikki 
WC:t ja Bajamajat on pinnoitettu Fotonit va-
lokatalyysillä, joka estää virusten ja baktee-
rien tarttumisen näille pinnoille kuukausien 
ajan.

OIKEUDET KUVIIN
Tapahtuman järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus 
Forssan Suvi-illan aikana ottamilleen omille 
valokuville.

VAKUUTUS 
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjien puo-
lesta. Jokainen osallistuu tapahtumaan omalla 
vastuullaan.

LÖYTÖTAVARAT 
Löytötavaroita voi kysellä kilpailun aikana 
Kisatoimistosta. Kilpailun jälkeen tiedustelut 
voi tehdä sähköpostilla info@suvi-ilta.fi.

Forssan Suvi-illassa palkitaan maratonin ja puolimaratonin yleisissä sarjoissa  
3 parasta ja muissa sarjoissa voittaja.
Puolimaratonin yleisen sarjan  palkinnonjaot,  naiset ja miehet, suoritetaan 
urheilukentällä heti, kun 3 parasta on saapunut maaliin.
Kympin palkintojenjako on myös urheilukentällä heti kun 3 parasta naista  ja 
miestä on saapunut maaliin. Nuorten sarjojen 3 parasta palkitaan kisahallissa.
Muut palkintojenjaot suoritetaan Kisahallissa alla olevan aikataulun mukaan.  
Pyöräilyn 35 km ja 95 km sekä Comboissa palkitaan 3 parasta naista ja miestä.  
Toivomme palkinnonsaajien olevan paikalla alla olevan aikataulun mukaan:

PALKINTOJENJAOT

Klo 12.00 14.00 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.30 18.45 19.15 19.45 20.15

Pyöräily
35 km

N/M

Pyöräily
95 km

N/M

Combo
lyhyt

N/M

Kymppi N/M 
15/19

Puolikas
Miehet

40-
55v

60-
70v

Puolikas
Naiset

40-
55v

60-
70v

Combo
pitkä

N/M

Maraton 
Miehet 

YL 40-
50v

55-
65v

Maraton
Naiset 

 YL 40-
50v

55-
65v

JUOKSUT:   maraton,   puolimaraton,   kymppi, Sininen Lenkki 5 km

SUVI-ILTA  2021  URHEILUKENTTÄ

INFO

JUOKSUREITTI  2021

SUVI-ILTA  2021  KISAHALLI

Juoksureitti
Urjalaan

FORSSA TAMMELA

Ka
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.
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k.

Hämeentie

Sa
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tu

Frankink.
Suutarinkuja

Palmunmäenkatu

Satulasepänk.

Nummenk.

Sipilänkatu

Lunttilantie

Mattilank.

Raikonmäenkatu

Järvenpääntie

Klemelänkatu

Tammelantie

Maratonin lisämatka
2. kierroksella

Myllykyläntie

Vanhatie

Alhontie

Vapaudenk.

Kaukjärvi

Pyhäjärvi

Jäähalli

wc

wc

wc

10 km

Maraton ja puolimaraton
Maratonin lisämatka toisella kierroksella

JOKAISEEN TREENIIN

dexalfinlandSEURAA MEITÄ Dexal Finland

DEXAL  
SPORTS DRINK 
-URHEILUJUOMATIIVISTEET
Tuotteet saatavilla hyvin varustelluista 
päivittäistavara- ja urheilukaupoista.

la 9.10.2021  Vantaa, Tikkurilan urheilupuisto

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet
www.vantaanmaraton.�

YKSI SUOMEN SUURIMMISTA JA 
NOPEIMMISTA MARATONEISTA

Maraton
   - 1/2-Maraton 

1/4-Maraton (fun run)
 - maratonviesti

Tulospalvelu
Täydelliset tulokset 

nettisivuillamme heti!

www.suvi-ilta.fi
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INFO

AIKATAULU
Perjantai 18.6.
Kisatoimisto auki klo 17.00–20.00.
Lauantai 19.6.
Tapahtumatoimisto klo 7.15. Osanottajavarmis-
tus ja jälki-ilmoittautumiset klo 7.15–9.45.

LÄHTÖ JA MAALI
Lähtöön järjestäytyminen tapahtuu Urheilu-
kentänkadulla kymmenen minuuttia ennen 
lähtöä. Valitse paikka oman vauhtisi mukaan. 

Pisimmän matkan, 160 km, ajajat lähtevät 
kolmena ryhmänä, kaikki yhtä aikaa, klo 9.00. 

35 km reitille lähdetään klo 9.30, kilpailijat 
edessä ja kuntoilijat perässä.

95 km reitille lähdetään klo 10.15.
Lähdöt tapahtuvat ryhminä johtoauton 

perässä ohjatusti n. 2 km Ojalanmäen päälle, 
mistä alkaa vapaa ajo.

Forssan Suvi-illan pyöräilyreitti on mitattu 
autolla ja Sports Trackerilla. Matkat on mitat-
tu 35, 95 ja 160 kilometrin mittaisiksi.

Asfaltti on koko matkan ajalta melko hyväs-
sä kunnossa.

Turvallisuussyistä MAALI on Tampereen-
tiellä hautausmaan parkkipaikan vieressä 
olevan bussipysäkin kohdalla (noin 2 km en-
nen kisakeskusta).

Osallistujien on pidettävä mielessä, että 
osallistujajoukko on kunnoltaan, taidoiltaan ja 
välineiltään kirjavaa. Kun kyseessä on yhteis-
lähtö, triathlontangon käyttö on kielletty 
oman ja muiden turvallisuuden vuoksi. Nyt 
asian valvonta toimii!
Enimmäisajoaika 6,5 h

VARUSTESÄILYTYS,  
WC SEKÄ PUKU- JA PESUTILAT
Osanottajien ilmainen varustesäilytys on siir-
retty harjoitusjäähallin puolelle klo 8.00–22.00. 
Varusta kaikki kassisi näkyvästi osallistujanu-
merollasi!

Jäähallista löytyy pukutilat sekä vessoja. 
Jäähallin edestä löytyy myös bajamajat. Maa-
liin tulon jälkeen voit myös lähteä Vesihel-
meen rentoutumaan, olettaen että Vesihelmi 
saa olla avoinna tapahtuman aikaan. Viereisen 
Lamminrannan vesi on virvoittavaa hikoilun 
jälkeen, matkaa rannalle on vain 150 metriä.

PYÖRÄHUOLTO
Pyörille on varattu harjoitusjäähalli säilytystä 
varten. Säilytys omalla vastuulla. Muista 
huoltaa pyöräsi jo kotona ennen tapahtumaa!

TURVALLISUUS
Koska kyseessä on kuntoilutapahtuma, nou-
datamme yleisiä liikennesääntöjä. Maanteitä 
EI ole suljettu muulta liikenteeltä. Järjestä-
jällä on oikeus poistaa osallistuja tapahtu-
masta tämän rikkoessa liikennesääntöjä. Ris-
teysalueilla on liikenteenohjaaja. Silloin kun 
liikenteenohjaajaa ei ole, noudatetaan liiken-
nesääntöjä ja opasteita. Kypärän käyttö rei-
teillä on pakollista. Osallistujien tulee nou-
dattaa liikennesääntöjä ja merkittyjä reittejä. 
Suvi-ilta-pyöräilyyn osallistujat liikkuvat ta-
pahtumassa omalla vastuullaan.

REITTIMERKINNÄT
Jokaiselle osallistujalle jaetaan reittikartta / 
ajo-ohjeet numerolapun jaon yhteydessä.

OSALLISTUJANUMEROT
Kaikilla osallistujilla tulee olla osanottajanu-
mero, joka kiinnitetään selkäpuolelle. 

T-PAITA 
Rintanumerolla saat Suvi-illan t-paidan Kisahal-
lista.

HUOLTO
Osallistujille on reitillä juomahuolto. 35 km 
reitillä on juomahuoltopiste vesi ja urheilujuo-
ma (Dexal) 19 km kohdalla. 95 km reitillä on 
ensimmäinen huoltopiste 46 km kohdalla ja 
toinen huoltopiste (85 km), joissa on tarjolla 
juomaa, banaania ja suolakurkkua. 160 km rei-
tillä on kolme huoltopistettä, 50 km juomapiste, 
noin 105 km kohdalla ja noin 145 km kohdalla 
polkijoille on tarjolla ainakin juomia, banaania 
ja suolakurkkua. Ainakin Teurolla kaffettakin.

KESKEYTTÄMINEN
Mikäli osanottaja keskeyttää, tulee hänen il-
moittaa asiasta tapahtumakeskukseen  
(puh. 0400 481 978), lähimmälle huoltopisteelle 
tai liikenteenohjaajalle.

VASTUU JA VAKUUTUS
Osallistujia ei ole vakuutettu järjestäjän toi-
mesta. Osanottajat liikkuvat tapahtumassa 
omalla vastuullaan.

LÄÄKINTÄHUOLTO JA ENSIAPU
Ensiapupiste sijaitsee tapahtumakeskuksessa 
ja reitin varrelta niitä löytyy 4 kpl. Tapahtu-
man aikana on myös liikkuva ensiapu.

TULOSPALVELU
Täydelliset tulokset nettisivuilla heti!  
www.suvi-ilta.fi

OIKEUDET KUVIIN
Tapahtuman järjestäjillä on vapaa käyttöoike-
us Forssan Suvi-illan aikana ottamilleen valo-
kuville.

TULOSPALVELU
Löytötavaroita voi kysellä kilpailun aikana 
Kisatoimistosta. Kilpailun jälkeen tiedustelut 
voi tehdä sähköpostilla info@suvi-ilta.fi.
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REITTI 2021

PYÖRÄILY:  160 km,   95 km,  35 km

• Aja suoraa linjaa ja aina ennakoitavasti. Pidä 
ajolinjasi, vaikka se tarkoittaisi välillä pienen 
esteen, kuopan tai lasinsirujen yli ajamista. 

• Älä tee äkkinäisiä liikkeitä sivusuunnassa, äläkä 
myöskään kiihdytä tai jarruta. 

• Hallitse pyöräsi kaikissa tilanteissa. Pidä 
ohjaustangosta tukevasti kiinni ja kosketa 
sormilla kevyesti jarrukahvoja. 

• Pidä kampikierrokset suunnilleen samana kuin 
muillakin ryhmässä. Polje koko ajan, mutta 
säätele vauhtiasi polkemisvoimalla. Tämä 
helpottaa porukan vauhdin synkronoimista. 

• Uskalla ajaa riittävän lähellä edessäsi olevaa 
pyöräilijää. Paras peesihyöty katkeaa, kun rakoa 
tulee muutama metri. Ideaalietäisyys on noin 50 
senttiä. 

• Täysin vieraassa porukassa jätä hieman 
enemmän tilaa välillenne kuin tuttujen ja jo 
luottamuksen saavuttaneiden kaverien kanssa. 

• Aja 20 senttiä edelläsi pyöräilevän takapyörän 
sivussa. Pieni liukumavara voi tulla joskus 
tarpeeseen. 

• Katso edelläsi ajavan “läpi”, eli pidemmälle kuin 
hänen selkäänsä tai takapyöräänsä. Näin ehdit 
reagoida jarrutuksiin tai väistöihin paremmin. 

• Pysy porukassa ajaessasi satulassa. Äkilliset 
“putkelle” nousemiset hidastavat hetkellisesti 
pyörän vauhtia ja saattavat aiheuttaa takanasi 
ajavan törmäämisen takapyörääsi. 

• Ylämäessä vaihda yksi tai kaksi pykälää 
suurempi välitys, kun nouset ajamaan putkelle. 
Näin pyöräsi vauhti pysyy koko ajan 
suunnilleen samana ja muiden on helpompi 
säilyttää oikea etäisyys takarenkaaseesi. 

• Jätä alamäessä hieman suurempi väli edessä 
ajavaan. Kovan vauhdin vuoksi peesihyöty 
ulottuu pidemmälle ja muutama lisämetri tuo 
turvallisuutta ajamiseen. 

• Hidasta vauhtiasi jarruttamalla hyvin kevyesti. 
Voit myös jatkaa polkemista samalla. Älä jarruta 

voimakkaasti muuten kuin aivan äärimmäisessä 
hädässä. Joskus jopa ajoasennon nostaminen 
hieman ylöspäin riittää hillitsemään nopeuttasi 
riittävästi. 

• Jos pyörääsi tulee joku vika tai sen rengas 
puhkeaa, älä jarruta nopeasti vaan sano ääneen, 
että joudut hidastamaan. Anna vauhtisi hiipua 
vähitellen ja päästä muu porukka ohitsesi.  

• Sama periaate pätee myös tilanteissa, joissa 
sinulta putoaa esimerkiksi juomapullo. 
Äkkijarrutus on ehdottomasti kielletty. 
Huutamalla “PULLO PUTOSI” kerrot muille 
tilanteesta.  

• Jos ryhmässä ajaessasi joudut vilkaisemaan 
taaksepäin, ota kädelläsi kiinni naapurin 
olkapäästä – kuitenkin varoittamalla häntä 
etukäteen tempustasi. Näin ajolinjasi pysyy 
suorana. Yksinkertaisessa jonossa olan yli 
katsomista tulee välttää. Viestien pitää kulkea 
eteen- ja taaksepäin sanallisesti.

Tiivistetyt ohjeet pyöräilijöille  
porukassa ajamiseen:

Lähde: Ilkka Järvimäki: Pyöräilijän kunto-opas, Otava 2011

Forssan Suvi-illan 
koronanesto-ohjeet
 kaikille osallistujille

S uvi-illassa noudatetaan äärimmäistä varovaisuut-
ta kaikkialla, jotta tapahtumasta ei muodostu 
koronalinkoa ja se voidaan jatkossakin järjestää 

turvallisesti.
Muistathan, että tapahtumaan saa osallistua vain 

täysin terveenä.
Kaikilla on MASKIPAKKO koko kisa-alueella koko 

viikonlopun! Käytä omaa maskiasi ennen suoritustasi, 
maaliin tultuasi annamme sinulle uuden maskin.

Säilytetään TURVAETÄISYYDET kaikkialla ki-
sa-alueella. LÄHTÖ-aluetta laajennetaan reilusti, jopa 
50–150 metriä, jotta turvavälit kyetään pitämään myös 
lähdössä.

Jokaisen rintanumerossa on tägi, joka käynnistää aja-
noton vasta lähtöviivan kohdalla, eli mitään kiirettä 

matkaan ei ole, saat tuloksiin kuitenkin tarkan suori-
tusaikasi!  Maskit heitetään heti lähtölinjan jälkeen mo-
lemmilla puolin tietä oleviin roska-astioihin. Saat meiltä 
uuden maskin kasvoillesi heti maaliin saavuttuasi.

Kisahalliin henkilömäärää tarkkaillaan koko ajan, 
ruuhkia vältellen. Sisään- ja uloskäynnit tapahtuvat eri 
ovista. Rintanumeroiden jako hajotetaan nyt eri pöydille 
ympäri hallia, sekä pyöräilyn että juoksun numerot. Pai-
kallisten toivotaan hakevan rintanumeronsa jo perjan-
taina, jos mahdollista.

MAALI-alueella urheilukentällä sijaitsee vain ensia-
puteltta. Kilpailija ottaa itse mitalinsa pöydältä, poistuu 
jäähallien puoleiselle nurmialueelle, josta löytyy huolto-
piste. Sieltä saa myös eväspussin, joka korvaa tänä vuon-
na ruokailun. Nurmikolla on myös ensiaputeltta pie-

nempiin vaivoihin, hiertymiin yms.
Suurimman lähdön puolimaratonin edessä kulkee 

johtoauto, josta kuulutetaan kisan kärkitilannetta. Nyt 
kuulutuksissa muistutetaan kannustajia myös turvavä-
leistä ja maskien käytöstä.

Kisahallin ja urheilukentän kaikki WC:t ja kaikki BA-
JAMAJAT (myös reitillä) sekä kisahallin työpöydät ovat 
bakteeri- ja virussuojattu erikoisdesinfioinnilla, FOTO-
NIT -valokatalyysipinnoituksella, jonka suojavaikutus 
kestää kuukausia. 
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Teurolla odotetaan 
100 mailin pyöräilijöitä

Teurolla odotetaan 100 mailin  
pyöräilijöitä

Teuro ja Kuuslammi ovat pieniä kyliä Poh-
jois-Tammelassa. Aika perinteisiä pikkuky-
liä, mutta yksi asia erottaa heidät monista 
muista kylistä – nimittäin kyläläisten aktii-
visuus.

Pitkälti kyläläisten yhteishengen ja aktiivi-
suuden ansiosta Teuro-Kuuslammi on valit-
tu kahdesti Hämeen vuoden kyläksi, ja 
vuonna 2018 valtakunnalliseksi vuoden ky-
läksi. 

- Meillä ei lasketa talkootunteja. Joku te-
kee pari tuntia vuodessa, joku pari tuntia 
viikossa, kaikki mahdollisuuksiensa mu-

kaan. Talkootoiminnasta saadut rahat käy-
tetään kyläläisten harrastusmahdollisuuk-
sien parantamiseen. Meillä on kylätalon 
lisäksi monitoimihalli, jossa on monenlaista 
harrastusmahdollisuutta kuntosalista al-
kaen, kertoo Teuron-Kuuslammin kylätoi-
mintayhdistyksen puheenjohtaja Mikko 
Pietilä.

Nina Mönttinen ja Aleksi Laukkanen toivottavat pyöräilijät tervetulleeksi Teurolle. 

Suomen huonokuntoisin tie sai uuden 
pinnan

Teuro-Kuuslammilla on myös oma vapaapa-
lokunta, jonka ensivasteryhmä on vuosit-
tain avittamassa Forssan Suvi-illan huolto-
pisteellä.
Tänä vuonna teurolaiset saavatkin aivan 
kylän keskustaan oman huoltopisteensä. 
Suomen huonokuntoisimmaksi tienpätkäk-
sikin nimetty Teuron kylätie sai toissa kesä-
nä uutta asvalttipintaa noin viiden kilomet-
rin matkalta, mikä mahdollistaa Suvi-illan 
100 mailin pyöräilyreitin kulkevan läpi Teu-
ron.  
Pietilä iloitsee siitä, että Suvi-ilta saadaan 
ensimmäistä kertaa Teurolle. 
- Hyvä että tie saatiin kuntoon. Sen jälkeen 
täällä on alkanut näkyä ihan kilpapyöräili-
jöitä, mutta myös tavallisia kuntopyöräilijöi-
tä, jotka ajavat Forssasta esimeriksi Räyskä-
län kautta Teurolle. Jotkut kyläläisetkin 
ovat innostuneet pyöräilystä uuden asvalt-
tipinnan myötä.

Kahvio ja huoltopiste palvelee

Pietilä kertoo, että kyläläiset ovat valmiita 
vastaanottamaan pyöräilijät.
- Meillä on lauantaisin toiminnassa oma 
kahvio elokuun loppuun asti. Järjestäjä on 
luvannut toimittaa tänne Suvi-illan osallis-
tujille kahvit ja sämpylät, mutta pidämme 
omaakin kahvilaamme 19. kesäkuuta auki 
niin kauan kun asiakkaita riittää. 
Kahvilan kupeessa on myös puucee. 
- Suvi-illan pyöräilijöitä varten pitää raken-
taa vähän lisää tiloja, joissa voi käydä tyh-
jennyksellä, Pietilä naurahtaa.
Suvi-illan talkoissa mukana oleminen on 
kyläläisille Pietilän mukaan lähinnä yhtei-
seen hyvään osallistumista, rahallinen kor-
vaus jää pieneksi.
- Suvi-ilta antaa meille mahdollisuuden 
osallistua ja samalla kohentaa Teuro-Kuus-
lammen tunnettuutta. 

FORSSA

Lepistönkatu 1
03 424 0500
ark. 7-18 la 8-17 su 10-15

Tarjoukset ovat voimassa 30.6.2021 
asti tai niin kauan kuin varatut erät 
riittävät. Ei ennakkovarauksia.  
Osa tuotteista toimitusmyyntinä. k-rauta.fi

AJANKOHTAISET

IDEAT & VINKIT
ITSETEKEMISEEN 
 
TILAA
UUTISKIRJE

k-rauta.fi/
uutiskirje

STIHL AKKULEIKKURI RMA 2 RPV
Kevyt, silppuava akkuruohonleikkuri. Leikkuukorkeuden säätö, 
Quick-Fix-pikakiristin. 6-portainen työskentelynopeuden säätö.
Leikkuuleveys 46cm. Mukana akku ja laturi. 502279979

749.-
( 799,- )

STIHL AJOLEIKKURI RT 4097.1 SX
Sivulle heittävänä ajoleikkuri leikkaa suuriakin ruohomääriä. 
Kaasupolkimen ja käsikäyttöisen ajosuunnanvalitsimen avulla ajat 
helposti - kääntösäteenkin ollessa pieni. 502280312

3190.-
( 3500,- )

STIHL RUOHONLEIKKURI RM 448 TX
Helposti käynnistettävä ReadyStart-moottori ja leikkuukorkeuden 
säätö. 55 litran ruohonkeruusäiliö. Leikkuuleveys 46cm. Mukana 
BioKit, jolla ruohonleikkurista saa allesilppuavan. 
502279991

439.-
( 499,- )

STIHL RUOHONLEIKKURI RM 2.1 R
Allesilppuava teräsrunkoinen ruohonleikkuri jopa 1.500m² 
viheralueiden hoitoon. Quick-Fix aisa pikakiristimillä.  
Helposti käynnistettävä ReadyStart-moottori.  
502279985

295.-
( 359,- )

STIHL iMOW ROBOTTILEIKKURI RMI 422 P
Varustettu tehokkaalla akulla, leikkaa vaivatta jopa 1.500 m² 
nurmialan, jossa voi olla jopa 40 prosentin kallistuksia. Leikkaa 
joka nurkan - jopa epätasaisessa maastossa. 
502280008

1290.-

Stihlillä siistit pihasi kuntoon!

STIHL AKKUTRIMMERI FSA 57
Erittäin kevyt ja helppokäyttöinen akkutrimmeri puutarhaan. 
Työleveys 280mm, varren pituus säädettävissä. Taimisuojus. 
Pehmeä kahva. Mukana akku ja laturi. 502145806

259.-
( 279,- )

UUSI 
READY START
-MOOTTORI!

LEIKKAA JOKA 
NURKAN!

LEIKKAA NOPEASTI 
JA TEHOKKAASTI!

HELPOSTI HALLITTAVA 
AJOLEIKKURI

NÄPPÄRÄ
AKKULEIKKURI
TAITTUVALLA 

TYÖNTÖAISALLA

ERITTÄIN KEVYT
AKKUTRIMMERI
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Kiinteistö- ja jätehuollon palvelut 
ketterästi ja vastuullisesti

saman katon alta. 

Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

Voimalankatu 56, Forssa
03 41 241 | toimisto@envor.fi |envor.fi

Laura Manninen  
vauhdittaa 10 km kisaa

Moninkertainen naisten Suomen mestari 
pitkissä juoksuissa Laura Manninen KU-
58 tulee taas antamaan kovaa vastusta 
miehillekin Forssan Suvi-illan 10 km ki-
sassa. Naisten 10 km reittiennätyksemme 
on 34.05 Lauran nimissä ja  muutama 
vuosi sitten hän todellakin voitti kaikki 
miehetkin tässä kisassa! Myös Suvi-illan 
maratonin naisten reittiennätys on Lau-
ran 2013 juoksema erinomainen tulos 
2.45.29.

Laura Manninen on ollut pitkään 
kestävyysjuoksumme kärkijoukos-
sa, varsinkin juuri 10 000 metriltä 

maratoniin saakka ja hänen ennätykset 
ovatkin sen mukaisia; kympillä 33.32,96, 
puolimaraton 1.14.01 ja maraton 2.41.08.

Moiset tulokset vaativat runsaasti harjoit-
telua ja siitä Laura tykkää, aamuisin. IT-
alan työt pitävät hänet tuolissa pöydän 
ääressä useita tunteja joka päivä, joten hän 
aamuvirkkuna ja illantorkkuna suorittaa 
treenit varhain aamulla, joskus kehnoilla 
keleillä koti-kuntosalissa juoksumatolla, 
crosstrainerilla tai myös porraskoneessa, 
yleensä kuitenkin maanteillä tai kuntopo-
luilla ’ulkoillen’, hyvinkin pitkiä lenkkejä. 

Juoksu-uran alussa Mannista valmensi 
saman seuran KU-58 kova kestävyysjuoksi-
ja Harri Mannermaa, jolla muuten on edel-

Valokuvaaja: Ari Paunonen.

leen Forssan Suvi-illan maratonin reittien-
nätys 2.24.33, mikä on juostu vuonna 1993 
vielä vanhalla Forssa-Porras-Forssa mäki-
sellä reitillä! Mannisen tuloskehitys oli 
heti erittäin nopeaa ja menestystä alkoi 
tulla tasaisesti. Nyt Lauraa konsultoi val-

mennuksessa vanha mestari Kari Sinkko-
nen, jonka valmennuksen hedelmiä 70-lu-
vulta ovat mm olympiavoittaja Pekka 
Vasala ja maastojuoksun maailmanmesta-
ri Pekka Päivärinta. Mannermaan ja Sink-
kosen yleisneuvoilla ja perusteluilla Man-

ninen itse lopulta aina päättää päivittäisen 
harjoituksensa sisällön ja tämä käytäntö 
on osoittautunut vuosien mittaan tehok-
kaaksi ja tuloksekkaaksi, myös pahoilta 
vammoilta hän on säästynyt. 
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Hämeentien Autoburger • Hämeentie 31 • FORSSA

AUKIOLO-
AJAT: 

ma-pe
10-22
la-su

12-22

Hyvää kesää ja
tervetuloa 
herkuttelemaan! 

Suvi-iltaan maailman makuja Forssasta 

Nopeasti kypsyvät HK-uutuudet

Rakkaudesta pyöräilyyn

 Forssalainen Sami Mattila on jättänyt aktiivisen kilpailemiseen taakseen, mutta aikoo jälleen olla mukana Forssan Suvi-illan pyöräilyssä.

Forssalainen Sami Mattila aloitti jääkiekon harrasta-
misen Forssan Palloseurassa ennen koulun aloitta-
mista. Tie vie lopulta noin 10 vuodeksi edustusjouk-

kueeseen, jossa hän lopetti uransa 1990-luvun puolivälissä 
liigakarsintoihin muun muassa Jukka Tammen, Jukka 
Sepon ja Risto Siltasen TuToa vastaan.

Koko peliuran ajan kyti kuitenkin kipinä pyöräilyyn. 
Tuo kipinä oli saanut alkunsa nuorena poikana Turussa.

- Kortteliajolla on pitkät perinteet, sitä seurattiin. Serk-
kuni asui samassa talossa kuin merkittävä pyöräilyvaikut-
taja Simo Klimscheffskij, jonka pojat ajoivat kilpaa. Ihai-
limme heidän hienoja pyöriään. Jääkiekkouralla pyöräily 
oli mukana kesäharjoittelussa ja kun Eurosport alkoi 
näyttää pyöräilykisoja, kipinä syttyi kunnolla, Mattila 
muistelee.

Moninkertainen SM-mitalisti

Ensimmäiset kilpailunsa Mattila ajoi 2000-luvun alussa.
- Forssan seudulla asui silloin yksi aktiivisesti kilpaa aja-

nut kaveri. Osuttiin sattumalta lenkillä samoille kulmille ja 
siitä se lähti.

Parhaimmillaan Mattila ajoi Elitessä eli avoimen sarjan 
SM-aika-ajossa sijalle 11. Ikäluokkien SM-mitaleita hän 
saalisti kymmenkunta ja päälle pari PM-hopeaa. Viimei-
sen kisansa tosimielellä Mattila ajoi 2015 – tuloksena ai-
ka-ajon SM-kultaa.

Selkävaivat ovat olleet Mattilan riesana koko kilpauran 
ajan. Ajaminen alkaa sattua noin vartin jälkeen, ja pahim-
millaan kivut ovat raastavia. Mattilalla todettiin perinnöl-
linen välilevyn rappeuma. Kipuihin eivät auta lääkkeet 
sen enempää kuin sohvalla makaaminenkaan, mutta liike 
tietyissä rajoissa auttaa. Mutta kipu vie voimaa etenkin 
toisesta jalasta ja haittaa suoritustasoa.

Hän myöntää, että kilpauran päättymisen sulattelussa 
meni hetken aikaa. Toisaalta pyöräily on pysynyt hyvänä 
harrastuksena, vaikka tavallista lenkkiäkään ei pysty il-
man kipua ajamaan.

- Mutta vauhdilla kipuja pystyy säätelemään. Ihan ak-
tiiviaikoina kilometrejä tuli vuositasolla 16-17 000, nyky-
äänkin vielä 13-14 000, hän kertoo.

Pari välivuotta pidettyään Mattila halusi vielä kerran 
kevyen valmistautumisen jälkeen kokeilla, mihin rahkeet 
riittävät. Vuonna 2018 ne riittivät 40 sekunnin päähän mi-
talista.

Yksinkertainen maratoonari

Suvi-illassa 53-vuotias Mattila on ollut tuttu näky, mutta 
toistaiseksi enemmän ilman pyörää kuin pyörän kanssa.

- Olen moninkertainen puolimaratoonari ja yksinkertai-
nen maratoonari. Toistaiseksi ainoan maratonini juoksin 
vuonna 2001. Suvi-illan pyöräilyssä olen ollut mukana vii-
tisen kertaa.

Tänä vuonna Mattila empi pitkään osallistumistaan. 
Hän on mukana joko 160 tai 95 kilometrin matkalla, toden-
näköisesti jälkimmäisellä, koska miehen kilpailuvietti ei 
meinaa sammua.

Mutta mikä sai Mattilan lopulta tekemään päätöksen 
mukaan lähdöstä?

- Kai se viimeinen syy oli, kun Merran Harri soitti ja pyy-
si mukaan. Ei sieltä pysty olemaan poiskaan. Tosin näillä 
harjoitusmäärillä ja -tehoilla ei ole sijoitustavoitteita, mut-
ta yritän roikkua mahdollisimman pitkään kovimpien 
mukana, Mattila sanoo. 

Edes raastavat selkäkivut eivät ole saaneet forssalaista Sami Mattilaa pysymään pois pyörän selästä.

MerkintäTALO

merkintatalo.fi
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GIGAVAUHDIKAS
NETTIYHTEYS
— Varmista nyt toimiva netti ja palvelut

vuosikymmeniksi eteenpäin!

 Teet etätöitä ja opiskelet sujuvasti
 Nautit viihdesisällöistä katkottomasti
 Asioit ja surffaat mutkattomasti
 Pelaat verkkopelejä pienellä pingillä

 Tai vaikka kaikkia samaan aikaan!

Valokuituyhteys on horjumaton ja ylivoimainen
nopeudeltaan. Se tarjoaa tasaisen ja vakaan 
yhteyden sekä mahdollistaa hyvälaatuiset
kaapeli-tv- ja viihdepalvelut.

Valokuidulla:

Kiinnostuitko tai heräsikö kysymyksiä? Lue lisää ja
ilmoita kiinnostuksesi valokuituun osoitteessa:

WWW.LOUNEA.FI/KUITUKIINNOSTAA

Asiakaspalvelu (arkisin 8.30–16.30)

p. 0800 30300 (ilmainen palvelunumero)

asiakaspalvelu@lounea.fi

Juoksetpa missä tai milloin vaan 
– lue urheilutapahtumat Forssan Lehdestä!

• Irto
numero 2 € 

• Tilaukset ja osoitteenmuutokset puh. 03 4246 5318

• www.forssanlehti.fi

LOUNAIS-HÄMEEN MAAKUNNALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA   |   P
ERUSTETTU VUONNA 1917   |   W

WW.FORSSANLEHTI.FI  

MAANANTAI 22. 10. 2018

• N:o 284

AJASSA 22

URHEILU 18

UUTISET 8

UUTISET 10

Forssan demarit  

jakaantuivat  

kahteen  

yhdistykseen

Isot kaupungit  

nostivat varhais- 

kasvatuksen  

opettajien palkkoja

Kuuden pisteen  

viikonloppu  

nosti FPS:n  

toiseksi

Forssan seutu  

saa superviikon- 

lopun myös  

kesäkuulle

Oppi siirtyy isältä pojalle

●● Tourun perheessä metsästävät isoisä, isä, poika ja pojanpoika. Kaikki yhdessä 

porukalla, eikä haittaa, jos ei aina tule edes saalista. URHEILU 6Saalis viedään lahtivajalle porukalla nyljettäväksi, sitten lihat jaetaan tasan. Metsästyksen jälkitoimissa näkee, mistä ruoka todella tulee. 

KUVA: Lassi Puhtimäki

Monitoimi- 

keskuksen 

koko saattaa 

muuttua

•Forssan sivistystoimi selvittää, kan-

nattaako monitoimikeskus rakentaa 

pienempänä ja halvempana vain alakou-

luikäisille ja erityisoppilaille. Talsoilan 

koulu on lakkautuslistalla. UUTISET 2

Apua 

asumiseen 

Saksan- 

kujalta

•Saksankujalle on suun-

nitteilla asumisessa aut-

tava yksikkö. Yksikkö to-

teutettaisiin yhteistyössä 

Forssan seudun hyvinvoin-

tikuntayhtymän ja Forssa-

Asunnot oy:n välillä. En-

nen yksikön aukeamista 

asunnot on remontoitava 

mittavasti. 

•Aikaisintaan tukiasumis-

yksikkö avautuisi ensi ke-

väänä. UUTISET 8

Alku nousi 

kotivoitolla 

kolmanneksi

•Forssan Alku kohenteli  

asemiaan naisten Korislii-

gassa, kun se otti tasapai-

noisen esityksen jälkeen 

75–62-voiton Kouvottaris-

ta sunnuntaina Feeniksissä. 

Palloa kuljettava Emily  

Kinneston oli Alun voima-

hahmoja. URHEILU 16

Kansanmies 

saamassa 

äänivyöryn  

Irlannissa

• Irlannin presidentti 

Michael D. Higgins on tul-

lut tunnetuksi kansanmie-

henä, johon voi törmätä 

vaikkapa pankkiautomaa-

tilla. Hän suosionsa on niin 

suuri, että ensi perjantain 

presidentinvaaleissa muille 

ehdokkaille on luvassa vain 

murusia. UUTISET 14

• Irtonumero 2 € 
• Tilaukset ja osoitteenmuutokset puh. 03 4246 5318
• www.forssanlehti.fi

WWW.FORSSANLEHTI.FI  
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yhdistykseen

Isot kaupungit 
nostivat varhais-
kasvatuksen 
opettajien palkkoja

Kuuden pisteen 
viikonloppu 
nosti FPS:n 
toiseksi

Forssan seutu 
saa superviikon-
lopun myös 
kesäkuulle

Oppi siirtyy isältä pojalle
● Tourun perheessä metsästävät isoisä, isä, poika ja pojanpoika. Kaikki yhdessä 
porukalla, eikä haittaa, jos ei aina tule edes saalista. URHEILU 6

Saalis viedään lahtivajalle porukalla nyljettäväksi, sitten lihat jaetaan tasan. Metsästyksen jälkitoimissa näkee, mistä ruoka todella tulee. 
KUVA: Lassi Puhtimäki

Apua 
asumiseen 
Saksan-
kujalta
• Saksankujalle on suun-
nitteilla asumisessa aut-
tava yksikkö. Yksikkö to-
teutettaisiin yhteistyössä 
Forssan seudun hyvinvoin-
tikuntayhtymän ja Forssa-
Asunnot oy:n välillä. En-
nen yksikön aukeamista 
asunnot on remontoitava 
mittavasti. 
•Aikaisintaan tukiasumis-
yksikkö avautuisi ensi ke-
väänä. UUTISET 8

Kansanmies 
saamassa 
äänivyöryn 
Irlannissa
• Irlannin presidentti 
Michael D. Higgins on tul-
lut tunnetuksi kansanmie-
henä, johon voi törmätä 
vaikkapa pankkiautomaa-
tilla. Hän suosionsa on niin 
suuri, että ensi perjantain 
presidentinvaaleissa muille 
ehdokkaille on luvassa vain 
murusia. UUTISET 14

Vahva paikallinen uutismedia, lukijapeittomme on 60%

forssanlehti.fi

Saat meiltä hiilineutraaleina kaikki paperille painettavat 
tuotteet sanomalehdistä käyntikortteihin. Automaattisesti 
hiilineutraaleina tarjoamme lähes kaikki mainospainotuotteet 
ja viestinnän materiaalit.

Yritysnäkyvyytesi 
vastuullinen kumppani

www.punamusta.com

HIILINEUTRAALISTI
PAINETTU SANOMALEHTI 
ON KÄSINKOSKETELTAVA 

YMPÄRISTÖTEKO

ClimateCalc CC-000084/FI
PunaMusta Magazine

H
IIL

IN
EU

TRAALI PAINOTUOTE

Valitse vastuullisesti –  
paina hiilineutraalisti.

Kartanonkatu 6, 30100 Forssa    
p. 03 436 1130

www.kiinteistokauppiaat.com

Me välitämme
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Talkoolaisuus tuo hyvän mielen

Forssalainen Salmelan pariskunta on 
ollut mukana Suvi-illan talkoissa yli 
10 vuoden ajan.

- Ihmiset eivät ole nykyään tottuneet 
tekemään asioita ilmaiseksi, etenkin nuo-
ria on vaikea saada mukaan. Mutta kun 
itse annat jotakin, pääset myös nautti-
maan, sanoo Suvi-illan talkoissa yli 10 vuo-
den ajan mukana ollut forssalainen Jarkko 
Salmela.

Hän myös muistuttaa, että talkoilla ke-
rätään rajaa urheiluseurojen nuorisotoi-
mintaan seuraavan vuoden ajaksi. Näin on 
myös Suvi-illan kohdalla, se on Forssan 
Salaman toiminnan kannalta sen tärkein 
yksittäinen rahaa toiminnan pyörittämi-
seen tuova tapahtuma.

Jäähalli tukikohtana

Samoilla linjoilla on hänen puolisonsa Tii-
na Salmela, joka tuli mukaan Suvi-illan 
talkoisiin hieman Jarkon siivellä ja pitkäai-
kaisen salamalaisen Pentti Jolangin hou-
kuttelemana. 

- Ehdottomasti kannattaa lähteä mu-
kaan Suvi-illan talkoisiin. Jos ei halua si-
toutua pidemmäksi aikaa, tekemistä löytyy 
myös varsinaiselle tapahtumapäivälle. Su-
vi-ilta tapahtumana tuo hyvän mielen kai-
kille, Tiina Salmela sanoo.

Tiinan tukikohtana Suvi-illassa on kisa-
keskus jäähalli, jossa Tiina hoitaa melkein 
kaikkea numerolappujen, paitojen ja pal-

kintojen jakamisesta jälki-ilmoittautunei-
siin. Rypistys on ennen juoksujen alkamis-
ta, sen jälkeen Tiina saa ottaa hieman 
rennommin. Hän on ehtinyt joskus myös 
reitin varrelle kannustamaan Jarkkoa ja 
heidän poikaansa Mikkoa, joka juoksi en-
simmäisen kymppinsä jo 7-vuotiaana.

Mitä voin tehdä seuran hyväksi?

Jarkko Salmela tulikin mukaan talkoo-
hommiin oman juoksuharrastuksena kaut-
ta. Puistojuoksun juoksijasta tuli nopeasti 
Salaman nettisivujen ja tulosten hoitaja. 
Hän on myös Salaman kuntojaoston jäsen. 
Suvi-illassa Jarkko huolehtii, että muun 

muassa liikenteenohjauksessa tarvittavat 
välineet löytävät oikeisiin paikkoihin.

Opettajapariskunta on talkoilemassa 
myös muissa Salaman järjestämissä tapah-
tumissa, kuten viikkokisoissa.

- Ei seuratoimintaa kyetä pyörittämään 
pelkällä palkanmaksulla. On kiva olla jär-
jestämässä mukavia tapahtumia. Ajattelen, 
mitä minä voin tehdä seuran hyväksi, ei 
mitä seura voi tehdä minun hyväkseni, 
Jarkko Salmela näkee. 

Tällä kupongilla

-50% 
alennus mistä 
tahansa tuotteesta 

Voimassa 16.6.–31.7.2021.
         Portaantie 225, TAMMELA p. 040 775 4360

PYÖRÄTIE Forssasta perille asti!

Kesäterassimme 
on avoinna

www.venesillanleirinta.fi

klo 10-20
(koronarajoitukset huomioiden)

Anniskeluoikeudet

Tervetuloa!

Leirintäalue upean Pyhäjärven rannalla

Saaren 
kansanpuiston

KIOSKI
avoinna 1.6. alkaen joka 

päivä klo 12–18 (31.8. saakka)

Jäätelöitä, kahvia,  
leivoksia, virvokkeita, 

lihapiirakoita yms.

Nauti väljästi kesäterassimme 
antimista, pöytäryhmiä siirretty 

terassin ulkopuolelle!
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Anna ajatusten  
 nousta lentoon.
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Toiminnanjohtaja:
Kauko Nyström, Forssan Salama

Vastaava toimittaja:
Harri Merta • info@suvi-ilta.fi

Painosmäärä: 
15.000 kpl

Taitto:  
Mainostoimisto Synergia Oy

Ilmoitusmyynti:  
Myyntiapu PiaOXa

Painopaikka: 
PunaMusta Oy

Seuraava Suvi-ilta 
18.6.2022

Ilmoittaudu 
nyt edullisesti 
Suvi-iltaan 
18.6.2022

Ilmoittaudu edullisesti ensi vuteen osoitteessa
 www.suvi-ilta.fi/ilmoittaudu

Forssan Suvi-illan early bird -hinnat 
ovat voimassa 19.6.–31.7.2021 

Ensi-ilta
su 27.6

klo 15

Heikki Luoman maalaiskomedia

Kahen akan loukussa
Ohjaus Kirsi Lindholm

ti 29.6. klo 18
ke 30.6. klo 18
to 1.7. klo 18
pe 2.7. klo 18
la 3.7. klo 15
su 4.7. klo 15
ti 6.7. klo 18
ke 7.7. klo 18
to 8.7. klo 18
pe 9.7. klo 18
la 10.7. klo 15
su 11.7. klo 15
la 7.8. klo 15 ja klo 18
su 8.8. klo 18

ESITYSPÄIVÄT:

Lisätiedot ja liput:

Ryhmäliput vähintään
20 henkilön ryhmille
vain puhelimitse numerosta
040 831 6369

Osta liput netistä!

Tapahtuman
teemana
on tänä 

vuonna perhe
1600-luvulla.

Tervetuloa
1600-luvun
tunnelmaan

7.-8.8.2021
www.nsaura.fi

Keitä me olemme?
Nanoksi Finland Oy on 2017 perustettu suomalainen
antimikrobisiin ratkaisuihin ja nanoteknologiaan erikoistunut
yritys, joka kehittää yhdessä Tampereen yliopiston kanssa
plasmonisia pinnoitusratkaisuja, jotka takaavat äärimmäisen
korkean hygieniatason.

Toimintaamme ohjaavat korkeat eettiset arvot, johon sisältyvät
luotettavuus, avoimuus, kannattavuus, edelläkävijyys,
tyytyväiset työntekijät ja halu auttaa asiakkaita.

https://nanoksi.com
@nanoksifinland

Suvi-illan vauhdissa mukana 
Nanoksi Finland ja suomalainen 
innovaatio Fotonit -pinnoitus

Suvi-ilta on valmistautunut tapahtumaan
kaikin voitavin turvatoimin. Tämän vuoden
erikoisuus on Nanoksi Finlandin
suomalainen innovaatio Fotonit. Fotonit
valokatalyysipinnoitus huolehtii
tapahtumassa jatkuvasta hygieniasta
tuhoten viruksia ja bakteereja kaikilta
pinnoilta. 

Tapahtuma-alueella on käsitelty kaikki
kriittiset paikat, muun muassa
huoltopöydät ja bajamajat.

Nanoksi Finland vauhdissa mukana!

Kiitämme Kaikkia 30-vuotistapahtuman tukijoita. Iso kiitos kaikille 
tässä lehdessä mukana oleville yhteistyökumppaneille, sekä 
ilman näkyvyyttä tukea antaneille! Olette tärkeässä roolissa 

turvaamassa ensi vuoden tapahtumaa.

ŠKODA ENYAQ iV -täyssähköautomallisto alkaen 44 756,56 €, CO2-päästöllä 0 g/km ja yhdistetyllä EU-kulutuksella (WLTP) 15,8 kWh/100km. ŠKODA ENYAQ iV -täyssähköautomalliston CO2-päästöt 0 g/km, yhdistetty EU-kulutus 
(WLTP) 15,8 – 16,8 kWh/100km. Kulutukset ja päästöt määritelty WLTP-testimenetelmän mukaisesti. Kulutukseen ja toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, lämpötila, keli- ja ajo-olosuhteet sekä 
auton kuormaus. Ajoneuvon käyttöön liittyvät suositukset, ominaisuudet ja rajoitteet on eritelty tarkemmin käyttöohjekirjassa. Tarkempia tietoja osoitteesta skoda.� . Kuvan auto erikoisvarustein. 
Hinnat sisältävät toimituskulut 600 €. Kysy ŠKODA Huolenpitosopimuksesta ŠKODA-jälleenmyyjältäsi tai lue lisää skoda.� /huolenpitosopimus.

RECHARGE LIFE.

skoda.� 
ŠKODA ENYAQ iV -täyssähköautomallisto alkaen 44 756,56 €, CO2-päästöllä 0 g/km ja yhdistetyllä EU-kulutuksella (WLTP) 15,8 kWh/100km. ŠKODA ENYAQ iV -täyssähköautomalliston CO2-päästöt 0 g/km, yhdistetty EU-kulutus 

Joka solultaan sähköautoksi 
suunniteltu ENYAQ iV tuo uudenlaista 
latausta elämään. Se tarjoaa kiehtovia 
näkökulmia moderniin liikkumiseen ja 
on täynnä nerokasta teknologiaa, jonka 
avulla voit tutkia uusia paikkoja, seurata 
unelmiasi ja löytää ilon asioista, jotka 
tekevät elämästä elämisen arvoisen.
Varaa koeajo ja tule tutustumaan 
lähimmälle ŠKODA-jälleenmyyjällesi!

ELÄMÄ. LADATTU.
Täysin uusi täyssähköinen ŠKODA ENYAQ iV

ŠKODA ASIANTUNTIJAT
Lamminkatu 7 | LOIMAA
Ma 9-18, Ti-Pe 9-17, La 10-14

Joonas Hossi
(040) 450 7016

Pekka Lahti
(040) 513 0569

Nissan ja Škoda
Lamminkatu 7

Myynti (040) 450 7001
Huolto (040) 450 7002

Ma 9-18 | Ti-Pe 9-17 | La 10-14

Ford, caravan ja mp
Lamminkatu 39

Myynti (040) 450 7011
Huolto (040) 450 7012

Kevythybridi |1. om | Sporttipenkit | 99tkm

29.700

Audi A4 Sedan Pro Business Sport 
2,0 TFSI 140 kW S tronic  |  2018

* Siisti, vähän ajettu suomi auto!* 28 tkm

BMW 118 F20 Hatchback 118i A 
Business Automatic Edition  | 2017

24.890
| Juuri huollettu | Suomi-auto | Huippusiisti 
| 79 tkm

Fiat 500X 1,6 Etorq 110hv PopStar 
MT5  | 2015

13.490

64 tkm

Ford C-Max 1,0 EcoBoost 125 hv 
start|stop M6 Titan. Compact | 2017

16.890

68 tkm

Ford Ecosport 1,0 EcoBoost 140hv M6 
ST-Line 5-ovinen | 2019

19.890
 *Erittäin siisti ja hyvin pidetty, 1-omistaja*
52tkm

Ford Focus 1,0 EcoBoost 125 hv 
EcoBoost Edition M6 5-ovinen | 2014

13.890

*Juuri huollettu, Huom! Ajomäärä* 90 tkm

Mazda 6 Sport Wagon 2,0 Touring 
Autom.  |  2012

15.900

|Nav | Siisti | 165 tkm

Mercedes-Benz C 220 CDI BE A | 2013

16.990

 * VETOKOUKKU + NAVI! * | 136tkm

Mitsubishi Outlander PHEV Plug-in 
Hybrid 4WD automaatti | 2015

24.990

128 tkm

Nissan Qashqai 1,2L Visia 2WD 6M|T 
| 2014

11.900

|Siisti |Bluetooth |Xenon valot | 106 tkm

Opel Astra Sports Tour Enjoy 1,4 Tur-
bo ecoFLEX Start|Stop 88kW  | 2014

10.490

LED| 10 tkm

Seat Arona 1,0 EcoTSI 95 Style | 2018

17.990

NAV | 131 tkm

Skoda Octavia 1,8 TSI Elegance DSG 
Autom. | 2013

16.690

182 tkm

Skoda Octavia 2,0 TDI RS | 2014

14.990

|Irrotettava vetokoukku | 181 tkm

Skoda Octavia Combi 1,4 TSI Ele-
gance DSG Autom. | 2014

58 tkm

Skoda Rapid 1,0 TSI 110 Style | 2019

17.890

| 1. Omistaja | Kessy | Automaatti ilmastoin-
ti | 83 tkm

Skoda Rapid Spaceback 1,0 TSI 110 
Style  | 2018

14.990

199 tkm

Skoda Superb 1,4 TSI ACT Style DSG 
Autom. | 2016

18.49013.990

JUOKSUT: 
5 km 20 €
10 km 25 €
puolimaraton 33 €
maraton 38 €

PYÖRÄILYT:
35 km (ei kilpailu 25 €
95 km 33 €
160 km 38 €  
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WHY DO YOU RUN?

             T H E  F I R S T  
B E A M S  O F  L I G H T

D A N C E  A C R O S S  T H E  T R E E S

Y O U R  F A C E

Y O U R  S H O U L D E R S

T H E  G R A S S

FORERUNNER® FOR RUNNERS
SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks 

of Spotify AB. © 2021 Garmin Ltd. or its subsidiaries.

SUVI-ILLAN

PERUUNTUMISEN

JOHDOSTA

NÄMÄ TARJOUKSET

VOIMASSA HETI

OLEMME SUVI-ILLAN

MUKANA TAAS 2022

NEW BALANCE 1 500

Vauhdikas ja kevyt juoksukenkä

Parhaimmillaan kovemmassa temmossa

Koot 36-46

KISATARJOUS

79

NEW BALANCE 1 080

New Balancen vaimennetumpien

kenkien lippulaiva

1 080 on erinomaisen mukava

peruskestävyyskenkä, jossa yhdistyy

uudenlaisella tavalla tukevuus ja

mukavuus. Koot 36-50

KISATARJOUS

1 09

NEW BALANCE 880

New Balancen pomminvarma

klassikko, joka ei jätä eikä petä

Erittä in hyvin vaimentava

peruskestävyyskenkä, jossa on kaikin

puolin kaikki klassisen juoksukengän

ominaisuudet. Koot 36-50

KISATARJOUS

89

NEW BALANCE

JUOKSUREPPU

34,90

NEW BALANCE

JUOKSUSUKAT

6,90

NEW BALANCE

JUOKSULIPPIS

1 4,90

NEW BALANCE

JUOMAPULLO

4,90

MYYMÄLÄMME AUKI MA-PE 1 0-1 9 / LA 1 0-1 6

YHTIÖNKATU KUTOMON KAUPPAKESKUS (CITYMARKETIN TALO) , 301 00 FORSSA

044 241 88 58 / AKI@URHEILUAKI .FI / WWW.URHEILUAKI .FI

INTERSPORT FORSSA

1 00% FORSSALAINEN PERHEYRITYS

499


