
KOILLIS-SAVO / TORSTAINA 19.3.2020

16/Pitäjäraadit toimivat  

RIISTAVESI 
Viljo Eriksson

Vartialan kentällä on luvas-
sa kesän aikana jälleen taso-
kasta kolmosdivaria piirin 
parhaalla luonnonnurmi-
kentällä. AC Barcan joukku-
eenjohtajan Antti Heiskasen 
mukaan kesän peleissä ken-
tälle saadaan viime kesästä 
selvästi vahvistunut joukkue.  

Kokemusta ja laajuutta 
pelaajamateriaaliin tuovat 
seitsemän uutta pelaajaa, 
joilla on jo aikaisempaa 
kokemusta kolmossarjan 
tasolta ja jopa kakkosestakin. 
Valmentajana jatkaa edelleen 
Rasmus Hakala ja maalivah-
ti Marko Kontkanen siirtyy 
nyt tolppien välistä maali-
vahtivalmentajaksi. 

– Miika Kumpulai-
sen lisäksi maalin suul-
la nähdään muun muassa 
KU-FU:ssa (Kuopiofutis) 
pelannut Joonas Partanen. 
Joonaksia Barcaan tulee vie-
lä lisääkin, sillä Joonakset 
Ojantie ja Väisänen ovat 
joukkueelle kovan luokan 
vahvistuksia. 
VIIME sarjakaudella Bar-

can organisaatio, kenttä-
olosuhteet sekä toiminta 
otteluisäntänä sai pelkäs-
tään kiitettävää palautetta. 
Uusien pelaajien kiinnostus 
pelata Barcan joukkueessa 
on selvästi lisääntynyt. 

– Junioritoimintamme on 
niin ikään määrätietoista ja 
haluamme antaa lapsille ja 
nuorille mahdollisuuden 
edetä lajin parissa ja toteuttaa 
haaveensa. Vuosien saatossa 
meiltä on siirtynyt lahjak-
kaita junioreita kohti unel-
maansa aina SM-tasolle asti, 
Antti Heiskanen hehkuttaa.

AC BARCAN perustajan ja 
puheenjohtajan Tapio Kaup-
pisen mukaan Vartialan ken-
tän tekniikkaharjoittelurata 
on myötätuulessa ja tulos-
taulun hankinta käynnissä. 

– Kevään eteneminen sekä 
koronaepidemian kesto 
määrittävät sarjan alkami-
sen ja ensimmäisen kotipelin 
Vartialassa. Kentän kunnosta 
emme ole huolissaan, sillä 
sen hoito on edelleen kent-
tämestari Rauno Mielosen 
asiantuntevissa käsissä. Täy-
dessä valmiudessa on myös 
juniorijoukkueiden vanhem-
pien hoitama kisaravintola, 
Kauppinen lupaa. 

– Kausikortteja voi jo vara-
ta, mutta otteluaikataulut 
vahvistetaan, kun epidemian 
karanteenit poistuvat. Tälle 
kaudelle Riistaveden Pitäjä-
raati on varannut kyläläis-
ten käyttöön 10 kausikorttia 
sisältäen myös kuljetuksen 
Vartialaan. Näin tarjotaan 
mahdollisuus kannustaa 
Barcaa ja nauttia jalkapallos-
ta ilman, että omistaa auton. 

Käytännön pelisäännöt 
vapaalipuista tarkentuvat 
kevään aikana, Antti Heis-
kanen kertoo. 

Joukkueiden yhteisharjoit-
telussa on koronavirustauko 
ja jokainen vastaa nyt itse 
fysiikka- ja tekniikkahar-
joittelusta saamiensa ohjei-
den mukaan. 

Vartialan 
kentän 
varustetasoa 
parannetaan 
Jalkapallo: AC Barca lähtee 
vahvistuneena kesään.

”Haluamme 
antaa 

lapsille ja nuorille 
mahdollisuu-
den edetä lajin 
parissa ja toteut-
taa haaveensa.

JUANKOSKI
Erika Suominen

Juankoskella on tarjolla 
monenlaisia harrastusmah-
dollisuuksia: liikunnasta 
taiteisiin ja musiikista punt-
tisalille. Heti kun koronavi-
ros päästää otteestaan niin 
toiminnat jatkuvat.

Juankosken Kuntoilijoi-
den puheenjohtaja Anja 
Korhonen toteaa, että 
yhdistys ry on Suomen 
Ladun paikallisyhdistys, 
jonka kotipaikka on Juan-
koski, mutta toimiympä-
ristönä koko Koillis-Savo.

– Yhdistyksemme tarjoaa 
monipuolista matalankyn-
nyksen liikuntaa ja ulkoilua 
yhdessä. Retkeilyn, liikun-
nan ja ulkoilun ilosta nauti-
taan monessa lajissa ilman 
kilpailua. Visiomme on, että 

kaikki löytävät mielekkään 
tavan liikkua ja ulkoilla ihan 
kaikkina vuoden aikoina 
ikään ja kuntoon katso-
matta.

 
JUANKOSKEN KUN-

TOILIJAT järjestää muun 
muassa patikointia, ret-
keilyä, pyöräilyä, kirkko-
venesoutua, hiihtoretkiä, 
talviuintia, sulka- ja lento-
palloa. tennistä sekä run-
saasti lapsille ja perheille 
tekemistä vaikkapa Muu-
mien retkeilykolussa tai 
Muumien hiihtokoulussa.

– Toiveemme on, että 
koko perhe löytää laatuai-
kaa yhdessäoloon tapah-
tumissa ja tempauksissa. 
Yhdistyksen jäsenyyteen voi 
liittyä, mutta tapahtumat ja 

retket eivät vaadi jäsenyyttä. 
Anja Korhonen johtaa 

myös Juankosken pitäjäraa-
tia ja toivoo ihmisiä mukaan 
myös sen toimintaan, koska 
se on hyvä tapa vaikuttaa 
toimintaan Juankoskella. 

 
KARI HARTIKAINEN on 

valtuutettu ja pitäjäraadin 
jäsen, mutta johtaa myös 
Juankosken Punnerrusta 
ja on aktiivinen Juankos-
ken Pyrkivän toiminnassa. 

– Juankosken Punner-
ruksen salilla käy noin 250 
eri ihmistä kuntoilemas-
sa. Meillä on myös monia 
lahjakkaita voimanostajia 
seurassa. Elokuun vaihtees-
sa on Ruukkipenkkarit, ja 
taitaa käydä niin, että sali 
joudutaan laittamaan kiinni 
koronaviruksen takia. Salis-
sa on monipuoliset kuntoi-
lulaitteet ihmisten käytössä.

Monenlaista 
tekemistä
Jokaiselle päivälle löytyy tekemistä 
juankoskelaista yhdistyksistä ja toiminta 
jatkuu kun korona hellittää otteensa.

”Tekemistä 
riittää

Viime kesän tiukkaa taistoa Vartialan nurmella. Barcan numero 9 Eetu Marttila, 13 
Pa-Ve:n Simo Härkönen, Barcan kapteeni Antti Kalliala sekä 12 Joni Venäläinen.

VILJO ERIKSSON

VILJO ERIKSSON

Rakenna ja asu -messuilla Kari Hartikainen ja Anja Korhonen esittelivät Juankosken 
monipuolista tarjontaa.
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