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Kilpailupaikka:  Kuopio, Kalevalan koulu,
(ent. Pohjantien koulu), Pohjankatu 2, 70500 Kuopio

Aika  25.–26.4.2020 (la-su)

Sarjat  miehet, naiset, sekasarja

Osallistujat   *  Eläkeliiton jäsen, 
 *  vuonna 2020 täyttää 60 vuotta 
 *  piirin alueelta yksi joukkue sarjaansa
  (mahdollisesti 1–2 joukkuetta,
  tarkennetaan ilmoittautumisten jälkeen)  
 * joukkueet ovat yhdistyskohtaisia miesten 
  ja naisten sarjoissa (joukkueen pelaajat  
  edustavat samaa yhdistystä)
 * sekasarjassa joukkue voi olla myös
  piirikohtainen   
 * pelaaja voi pelata vain yhdessä joukkueessa

Miesten ja naisten sarjat
 * lentopalloliiton säännöillä 
 * tulkintalinjasta sovitaan
  tuomaripalaverissa ennen kilpailujen alkua.

Sekasarja
 * lentopalloliiton sääntöjen mukaisesti
  seuraavin poikkeuksin:
  - verkon korkeus 235 cm 
  - joukkueessa täytyy aina olla
   vähintään yksi toista sukupuolta   
   oleva pelaaja kentällä
  - miespelaajien on suoritettava
   aloitussyöttö ala-aloituksena,
   naispelaajilla aloitustapa on vapaa
  - miespelaajan ollessa etukenttä-  
   pelaaja, on hyökkäyslyönti
   suoritettava vähintään toinen jalka  
   maassa, takakentältä sallittu
   normaalisti
  - miespelaaja ei saa torjua
   naispelaajan hyökkäyslyöntiä.

Ilmoittautuminen 3.4.2020 mennessä
joukkueet ja joukkueiden pelaajat ( myös syntymävuosi)  
 Eläkeliiton Pohjois-Savon piiri,
 Puijonkatu 39 A 17, 70100 Kuopio
 tai pohjois-savo@elakelitto.fi 

Tiedustelut pohjois-savo@elakeliitto.fi,
 puh. 040 505 4502

Muuta: * tuomaroinnin hoitavat erotuomarikerhon  
  tuomarit 
 * alkusarjassa kaksi erää, 
 * jatkosarjassa otteluvoitot kahdesta
  voittoerästä (mahdollinen kolmas 
  15 pisteen erä) 
 
 * pallokoko on sama kaikilla joukkueilla

Joukkuemaksu 60 euroa

Vakuutukset   jokainen hoitaa henkilö- ja
 joukkuekohtaisesti (piiri tai yhdistys)

Parhaat joukkueet palkitaan kiertopalkinnoilla.

Eläkeliiton Pohjois-Savon piiri

Molempien lempilaji

– Hiihto on kiistattomasti yksi 
parhaimmista ja kiehtovim-
mista urheilulajeista: se on 
harrastus, joka sopii kaiken-
ikäisille ja kaikentasoisille! Se 
kehittää kestävyyskuntoa ja li-
hasvoimaa, ja jokainen voi itse 
säädellä miten haluaa itseään 
rasittaa, Eila kokee.

Eilan motto onkin:
- Hiihdän aina kun voin ja 

niin pitkälle kuin hyvältä tun-
tuu!

Alpo puolestaan luonnehtii:
– Hiihto on liikunnan rie-

mua, terveyttä ja hyvinvointia 
yhdessä tai yksin.

Liikkuminen ei jää hiihtoon, 
sillä molemmat sauvakävele-
vät, pyöräilevät, jumppaavat 
ja maalla asuvina tietysti har-
rastavat monenlaista hyötylii-
kuntaa.

Kohti MM-kisoja

Maaliskuussa Eila ja Alpo nou-
sevat koneeseen matkatakseen 
veteraanien MM-kisoihin 
Italian Cogneaan. Alpolla 
on puolustettavanaan kolme 
mestaruutta henkilökohtaisil-
la matkoilla, Eilan tavoitteena 
on päästä top-10:een kaikilla 
henkilökohtaisilla matkoilla.

Eila hiihtää vapaalla tyylillä, 
Alpo perinteisellä tasatyöntä-
en.

Mitaleita kerrakseen

Alpon kilpahiihtouraa ku-
vaavat muun muassa voitot 
Finlandia-hiihdossa (1975) ja 
Dolomitenlaufissa Itävallas-
sa (1976). Veteraanisarjoissa 
SM-mitaleita on kertynyt 17 ja 
MM-mitaleita 38.

Molemmat osallistuvat 
myös kotimaisiin kisoihin, ku-
ten Eläkeliiton piirikisoihin ja 
valtakunnallisiin mestaruus-
kisoihin.

Syksyllä he aloittavat hiih-
tämisen ja treenaamisen Saa-
riselän ensilumen leirillä ja 
jatkavat kotimaisemissa, jos 
lunta on. Lähin lumetettu latu 
löytyy 60 kilometrin päästä 
Mikkelistä ja jos lumitilanne 
on siellä vielä tähänkin aikaan 
talvesta heikko, sitten paris-
kunta ajelee Vuokattiin. 

Teksti ja kuva:
Anna-Mari Tyyrilä

Unelmien
liikuntapäivänä
istutetaan puita
Unelmien liikuntapäivää vietetään 
toukokuussa. Eläkeliitto haastaa jäsenensä 
mukaan järjestämään puunistutuksia.

V altakunnallista Unelmien 
liikuntapäivää vietetään  

10. toukokuuta. 
Unelmien päivän taustalta 

löytyy Suomen Olympiakomi-
tea & Liikkujan polku -verkos-
ton jäsenet, valtion liikunta-
neuvosto, Kuntaliitto, Suomen 
kunto- ja terveysliikuntakes-
kusten yhdistys SKY, Liike 
jatkuu – tieto tukee -hanke ja 
Sydänliitto.

Unelmien liikuntapäivä ra-
kentuu ihmisten omille ideoil-
le, kokeiluille ja yhdessä teke-
miselle yli raja-aitojen.   

Tänä vuonna tuo päivä on 
myös äitienpäivä, jolloin oh-
jelmaa kohdistetaan erikoises-
ti äideille. Teemana on Pyydä 
kaveri mukaan.

Myös Eläkeliitto haluaa olla 
mukana Unelmien liikunta-
päivässä. 

– Juhlavuoden kunniaksi 
Eläkeliitto haastaa jäsenensä 
ilmastonmuutoksen torjun-
taan luontoliikunnallisella 
metsänistutushaasteella, lii-
kuntasuunnittelija Outi Kok-
ko-Ropponen kertoo.

Unelmien liikuntapäivä 
sopii erinomaisesti tällaisen 
tapahtuman järjestämiseen. 
Samalla se voi houkutella mu-
kaan uusia jäseniä.

– Puun taimien  istutuksiin 
voi kutsua väkeä nauttimaan 
luonnosta ja retkeilemään. 

Unelmien liikuntapäivän 
tapahtumista voi ilmoittaa  
valtakunnalliseen kalenteriin 
netissä: www.unelmienliikun-
tapaiva.fi.

Teksti: Vesa Toikka
Kuva: Shutterstock


