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VISA-POSTI
VISA-POSTI

Taas on aika karistaa talven 
tomut töppösistä ja testata 
kevät kuntoa. Iisalmen Vi-
sa kutsuu sinutkin mukaan 
juoksukauden avajaisiin. 
Työnantajat, kannustakaa 
omat työntekijänne liik-
keelle tai haastakaa muut 
työpaikat viivalle. Näyttä-
kää, kuinka puolimarato-
nista selvitään kilpaillen 
tai kuntoillen.  Kiireisim-
pien kirittäjäksi on lupau-
tunut Pohjois-Savon mara-
tonmestari Kimmo Rande-
lin. Kuka on tänä vuonna 
Ylä-Savon nopein? Kenestä 
leivotaan työpaikan mesta-
ri? Uskallatko ottaa haas-
teen vastaan? Jokaisen kil-
pasarjan 3 parasta palki-
taan upeilla palkinnoilla, 
kuntosarjalaiset arvonta-
palkinnoilla ja kaikki Sal-

men Puolikkaan kiertäneet 
osallistumismitalilla.

Helpommalla jos halu-
aa päästä, voi toki kiertää 
Salmen Kierron letkeästi 
naisporukassa, mutta pu-
keutua kannatta, sillä tänä-
kin vuonna palkinnon saa, 
joukkue, joka muita haus-
kuttaa. Lahjaksi osallistu-
minen anna äidille, mum-
molle tai vaikka anopille. 
Maksuksi käy myös Smar-
tum-seteli. Maalissa odot-
taa neilikka ja iso tuote-
kassi. Ja jos onni suosii, 
voi myös arvonnasta saa-
da polkupyörän tai jonkun 
muun runsaista yllätysvoi-
toista. 

Tallustamaan ei tarvitse 
kylmiltään lähteä, siitä pi-
tää huolen Lady Linen ty-
töt. Musiikillisesta tarjon-

nasta, koko tapahtuman 
ajan, huolehtii ”Musiikin 
elävä arkisto-orkesteri”, ka-
pellimestarinaan Jussi Ma-
detoja.

Muutakin tapahtuu 
torilla

Iisalmen 4H-yhdistys jär-
jestää torilla parkour-ope-
tusta sekä esittelee lajia klo 
15–18.  Opetuksessa tutus-
tutaan parkourin perustek-
niikoihin ja halukkaat lap-

set ja nuoret pääsevät ko-
keilemaan lajia Parkour 
Akatemian kokeneiden ja 
koulutettujen ohjaajien 
opastuksella. Harjoituksia 
tehdään kiinnostavalla ja 
monipuolisella parkour-ra-
dalla.

Myös Iisalmen Karate-
seura esittelee taitojaan ja 
pääset itsekin tutustumaan 
karaten saloihin. Ylä-Sa-
von maanpuolustusnaiset 
huolehtivat siitä, ettei tar-
vitse tyhjin vatsoin seura-
ta tapahtumia. Herkulliset 
muurinpohjaletut odotta-
vat sinuakin. 

Tule mukaan, nyt on oiva 
tilaisuus kaikille yhdistyk-
sille ja järjestöille esitellä 
omaa toimintaansa tai yk-
sityisille omia tuotteitaan. 
Tervetuloa! 

 

Iisalmessa su 19.5.2013 klo 17.30
Lähtö ja maali torilla
Ilmoittautuminen:
 Iisalmen Visan nettisivuilla: www.iisalmenvisa.com
 Ennakkoilmoittautuminen 10.5.2013 mennessä
 Sunnuntaina tapahtumapaikalla klo 16.00 - 17.15

Osallistumismaksut:
 Ennakkoilmoittautujille 20 € 
 Jälki-ilmoittautuminen 30 € 
 Maksut tilille: FI95 5068 0620 0985 31,  
 viite maksusuoritukseen: ”Salmen Kierto”
 
Kaikille osallistujille:
 Salmen Kierto-paita 
 Tuotekassi (uutuus!)
 Neilikka maalissa
 Arvontapalkintoja. Pääpalkintona
 TITANIA CITY 7hd POLKUPYÖRÄ (arvo 595 €)
 Iloista ohjelmaa torilla ja hyvää huolenpitoa reitillä

Lisätietoja: www.iisalmenvisa.com
Kisatoimisto, puh. 0440 820 621

Paidat ennakkoon Visan toimistolta (Riistakatu 11) 
tiistaina 14.5.2013 klo 8 - 18.

Iisalmessa su 19.5.2013 klo 16.00
Lähtö ja maali torilla
Kilpasarjat:
 M/N yleinen
 M/N 40 v.
 M/N 60 v.
 Kuntoilusarjat miehille ja naisille

Ilmoittautuminen:
 Iisalmen Visan nettisivuilla: www.iisalmenvisa.com
 Ennakkoilmoittautuminen 10.5. 2013 mennessä
 Myös tapahtumapaikalla klo 14.00 - 15.00

Osallistumismaksut:
 Ennakkoilmoittautujille 25 € (juoksukortilla alennus 2 €)
 Jälki-ilmoittautuminen tai paikanpäällä 35 € (jk-alennus 2€)
 Maksut tilille: FI95 5068 0620 0985 31, viite: ”Salmen Puolikas”

Palkinnot:
 Kilpasarjojen parhaat palkitaan
 Kuntosarjoissa arvontapalkintoja
 Kaikille osallistumismitali

Muuta:
Reitti kulkee hienoissa järvimaisemissa aivan kaupungin keskustan tuntumassa pitkin 
kevyenliikenteen väyliä ja kävelykatuja (3 kierr.). Reitti on virallisesti mitattu. 
 

 Lisätietoja: www.iisalmenvisa.com
 Kisatoimisto: puh. 0440 820 621

Iisalmessa su 19.5.2013 klo 16.00

SALMEN PUOLIKAS 
PUOLIMARATON  2013

Puoli maraton juliste.indd   1 11.3.2013   15:04:44

Nyt mukaan Salmen Kierrolle 
ja Salmen Puolikkaalle



Perjantai 10.5.20136 Iisalmen Kaupunkilehti – Koko Ylä-Savon asialla Perjantai 10.5.2013Iisalmen Kaupunkilehti – Koko Ylä-Savon asialla 7VISA-POSTI

Iisalmen Visan yleisurheilu 
koulut ovat toimineet ko-
ko talven noin 50 lapsen 
voimalla. Ryhmiä on ollut 
kuusi ja kävijät ovat olleet 
aktiivisia koko talven. Tal-
vikausi päättyy 29.4 lasten-
kisoihin, jossa kaikki voivat 
näyttää opittuja taitojaan. 
Yleisurheilu mielletään yk-
sinäiseksi puurtamiseksi, 
mutta yleisurheilu kouluis-
sa se on ryhmässä tapah-
tuvaa oppimista, jossa jo-
kainen tsemppaa toisiaan 

ja jokaisen kilpailu viet-
ti saa yrittämään parem-
piin tuloksiin. Lasten koh-
dalla täytyy aina muistaa, 
että voitto ei ole tärkeintä, 
vaan iloinen ja reipas osal-
listuminen ja omien taito-
jen ja tavoitteiden mukai-
nen tulos. 
Ryhmiä ohjaavat reippaat 
nuoret ohjaajamme, jotka 
ovat kevään aikana pääs-
seet osallistumaan koulu-
tukseen ja muutama uusi-
kin ohjaaja saadaan kesäk-

si joukkoomme. Ohjaajat 
ovat meille kullan arvoisia, 
sillä ilman heitä emme voisi 
järjestää yleisurheilu koulu-
ja. Varsinkin kesällä jolloin 
koulut on todella suosittuja, 
on ohjaajista pulaa.
Kesän suositut yleisurheilu-
koulut alkavat viikolla 21 ja 
ilmoittautuminen niihin on 
14.5 2013 klo.17.30 alkaen 
Sankariniemen yleisurheilu 
kentällä.
Ryhmät:
4-5vuotiaat 45 min / 1 ker-

taa viikko
6-7vuotiaat 60 min / 1ker-
taa viikko
8-10vuotiaat 60 min / 1-2 
kertaa viikko
yli 11vuotiaat 60 min / 
2kertaa viikko
Viikon 20 lopulla ilmoite-
taan sitten tarkat harjoitus-
ajat ja ryhmät Iisalmen vi-
san nettisivuilla www.iisal-
menvisa.com.
Toivomme mukaan yleisur-
heiluun reippaita ja aktiivi-
sia lapsia ja nuoria.

Visan yleisurheilukoulut
Talven yleisurheilukoulujen koululaisia ja heidän vanhempia. Mukana myös ohjaajia.

TOUKOKUU

ti  14.5. klo 17.30 Yu-koulujen ilmoittautuminen Sankariniemi
su 19.5. klo 17.30 Salmen Kierto Iisalmen tori

klo 16.00 Salmen Puolikas Iisalmen tori
la  25.5. klo 13.00 Pk heittokisat moukari ja keihäs Ratakatu

  su 26.5. klo 13.00 Pk heittokisat kuula ja kiekko Ratakatu

KESÄKUU

  ma10.6.   klo 18.00 Vattenfall-seuracup Sankariniemi  

HEINÄKUU

 ti 2.7  klo  Lasten kisat Sankariniemi
 la 6.7.  klo 13.00 Pk heittokisat kuula, kiekko Ratakatu
 su 7.7.  klo 13.00 Pk heittokisat moukari, keihäs Ratakatu

                         ke 10.7   klo 18.00 Visa-Vire-Veto seuraottelu Sankariniemi
 
ELOKUU 

la 3.8. Yötriathlon kisa (triathlonjaosto) Iisalmen tori
ti 13.8. klo 18.00 OP-Hippokisat 40 m, pituus, pallo Sankariniemi

  
Lasten kisat ja Visan mestaruus kisat ilmoitetaan myöhemmin.

                  

www.iisalmenvisa.com
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MATKAT:
Perusmatka (1500 m / 40 km / 10km), peesikielto
Sprinttimatka (500 m / 20 km / 5km), myös viesti, peesikielto

AIKATAULU:

3.8. klo 19:00  –  Perusmatka
3.8. klo 19:30  –  Sprinttimatka ja viesti

IKÄSARJAT:

Sprintti: N/M ja viestit (N/M/sekajoukkue)
Perusmatka: N/M alle 20v, N/M 20-24v, N/M25-29 jne. 5v välein

HINNAT:

IISALMEN 
YÖTRIATHLON
             3.8.2013 

TULE JA KOE TRIATHLONIN RIEMU!

Iisalmen yötriathlon järjestetään keskellä kauneinta 
loppukesää, Iisalmen upealla triathlonreitillä. 

Yötriathlonin kilpailureitti kiertelee vesistöjen ja pel-
tojen hallitsemaa maisemaa ja hyväkuntoiset tiet 
sekä monipuolinen juoksureitti tarjoavat erinomai-
set puitteet niin huipputulosten tavoittelijoille kuin 
liikunnasta elämyksiä hankkiville. 

Leikkimielisempään puulaakiviestiin, jossa kukin 
joukkueen jäsen suorittaa yhden lajin, voivat ottaa 
osaa kaikki lajista kiinnostuneet tai muuten vain ko-
keilunhaluiset kaveri- ja työpaikkajoukkueet.

Kilpailun järjestelyistä vastaa kokenut Iisalmen Visan 
kisaorganisaatio ja kilpailu on Suomen Triathlonlii-
ton virallinen kilpailu.

Perusmatka:
31.5.2013 mennessä  40 eur
28.7.2013 mennessä 50 eur
- kilpailupäivänä 60 eur

Sprinttimatka ja viesti:
31.5.2013 mennessä 30 eur
28.7.2013 mennessä 40 eur
- kilpailupäivänä 50 eur

Lisätietoja: www.iisalmenvisa.com

Visan sprinttihiihtoker-
ho kiittää kaikkia kauden 
2012-13 aikana mukana 
olleita ja toivottaa taas en-
tiset ja uudet maastohiih-
don  harrastajat tervetul-
leiksi taas elokuussa. Mot-

tomme tulevalle harjoitus-
kaudelle on: ei ole jyrkkiä 
ylämäkiä, on vain erilaisia 
vartalon kulmia.
Emme ole suurin. Saatam-
me olla kaunein. Ainakin 
olemme monipuolisin.

Sprinttihiihtokerholaisia huoltajineen.

Savonkatu 30
puh. (017) 826 237

KOHTA TÄÄLLÄ
Ma 29.4. klo 9–18

Pyöräily-
tapahtuma

Pyöräpojissa 
la 11.5. klo 10-14

• Mukana Iisalmen 
Visan pyöräilijät!

• TACX-harjoitusvastus 
esittely ja testaus 

mahdollisuus.
• Lastenpyörien koeajoa.

• Kovia tarjouksia ja 
ALE-tuotteita!

Tarjolla myös 
makkaraa ja mehua!

VISA-POSTI
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Visan nuorisohiihtäjien 
joukkue vanhempineen te-
ki pääsiäisenä kolmen päi-
vän kilpailureissun Taival-
koskelle. Urakka oli vaati-
va: kolme erilaista kilpai-
lua kolmen päivän aika-
na ja juuri viimeisenä päi-
vänä kullakin ikäluokalla 
totuttua pidempi kilpailu-
matka. Kyseessä eräänlai-
nen minitour, joka ottaa ja-
lansijaa yhä enemmän tu-
levaisuuden kilpailumuo-
tona. Huoltotiimiä helpot-
ti se seikka, että joka päi-
vä kilpailu käytiin vapaal-
la hiihtotavalla. Koko ka-
lustoa voiteineen ei siis tar-
vittu, vaikka keliolosuh-
teet olisivat olleet auringon 
paisteessa otolliset myös 
perinteisen hiihtotavan kil-
pailuihin.

Menimme karavaanina 
Taivalkoskelle kiirastors-
taina illalla. Kello oli jo si-
tä luokkaa, että ohjelmak-
si jäi vain leirin pystyttä-
minen Metsäoppilaitoksen 
asuntolaan sekä kevyt kä-
velylenkki lähiympäristös-
sä. Pitkäperjantaina odot-
tivat ensimmäiset kisat Tai-
valvaaran upeissa maas-
toissa, jossa kaksi viik-
koa aiemmin oli järjestetty 
nuorten SM -hiihdot. Jo en-
simmäisenä aamuna jouk-
kue osoitti urheilullisuuten-
sa ja jokainen hiihtäjä kä-
vi tekemässä kevyen aa-
mulenkin ennen aamiai-
selle menoa. Valmistautu-
minen oli siis kuin suoraan 
oppikirjasta ja täynnä liik-
kumisen iloa, yhdessä mui-
den kanssa tehden. Unet 
karisivat tehokkaasti sil-
mistä noin -20 asteen pak-
kasessa. Kisapaikalle men-

tiin sitten hyvissä ajoin, sil-
lä ratoihin tutustuminen jäi 
kilpailupäivän ohjelmaksi. 

Ensimmäisen kilpailupäi-
vän saldo antoi jo esima-
kua, mitä tämä turnee toi-
si tullessaan. Kolmen sarja-
voiton ( Lasse, Atte ja Vil-
ma) lisäksi saaliina olivat 
mm. Niklaksen kolmas, 
Tuomon neljäs sekä Alek-
sin viides sija. Tuomo oli-
si ollut todennäköisesti sar-
jassaan kolmas, mutta kaa-
tuminen juuri ennen maa-
liviivaa vei ratkaisevia se-
kuntteja. Siitä tulikin sisu-
lataus seuraavalle päivälle. 
Loppuverryttelyjen jälkeen 
oli ruokailu ja palkintojen 
jako. Nuorten visalaisten 
menestys sai palkintojenja-
kajankin puhumaan jo Vi-
san omista jäsentenvälisistä 
kisoista. Loppupäivä meni-
kin pelaillessa erilaisia pe-
lejä niin sisällä kuin ulko-
nakin, joten aika ei käynyt 
pitkäksi kun oli muuta puu-
hasteltavaa hyvien kaverei-
den kanssa.

Launtaiaamu valkeni lau-
hempana kuin edellinen 
päivä. Ohjelmassa olivat 
ns. prologit, eli matkat oli-
vat normaalimatkoja lyhy-
emmät. Huollolle se tar-
koitti sitä, että koska keli 
oli suunnilleen sama kuin 
edellisenä päivänä, niin 
suksien voitelua ei tarvin-
nut tehdä, vaan riitti, että 
kisasukset harjattiin huolel-
lisesti. Kokemus on osoitta-
nut, että joskus liiallinen 
voitelu vain heikentää luis-
toa. Sukitestit kertoivat en-
nen kilpailua, että olimme 
oikeilla jäljillä. Tuloksetkin 
sen kertoivat: voittajina sa-
mat kuin edellisenä päivä-

nä sekä Niklas nousi toi-
seksi ja Aleksi neljänneksi. 
Suvi otti komeasti kolman-
nen sijan sarjassaan ja Tuo-
mo edellisen päivän epäon-
nestaan sisuuntuneena toi-
sen sijan. Lisäksi Anu van-
himpana juniorina kymme-
nentenä. Palkintojenjaossa 
joukkueemme esiintyi yh-
tenäisissä asuissa ja sai jäl-
leen ansaitusti positiivista 
huomiota. Päivä oli nope-
asti ohi kilpailujen osalta, 
joten muuhun ajanviettoon 
oli runsaasti aikaa. Osa 
niin hiihtäjistä kuin huolta-
jistakin tarvitsi päiväunet, 
ennen kuin ohjelmassa oli 
rauhallista hiihtoa tutustu-
en seuraavan päivän pitki-
en matkojen reittiin. Virtaa 
riitti vielä illalla mm. lim-
bo- ym. kisailuihin. Nuk-
kumaan tosin oli mentävä 
ajoissa, koska seuraava yö 
jäisi tunnin lyhyemmäksi 
kesäaikaan siirtymisen ta-
kia sekä kilpailutkin alkoi-
vat tuntia normaalia aiem-
min. Huolto tosin ahkeroi 
kellosta välittämättä, koska 
pitkille matkoille sukset oli 
voideltava uudelleen.

Sunnuntaiaamu oli taas 
kireän pakkasen sävyttä-
mä. Aamulenkin kautta aa-
miaiselle ja heti kohta ki-
sapaikalle. Minitourimme 
huipentuisi siis tähän päi-
vään. Edellispäivien voit-
tajien voittokulku jatkui. 
M10 sarjassa juhlittiin li-
säksi kolmoisvoittoa. N10 
sarjassa viimeiselle mat-
kalle mukaan tullut Noora 
nappasi toisen sijan ja ha-
lusi heti olla seuraavalla 
kerralla mukana koko tur-
neen. Urhoollisimman suo-
rituksen teki kuitenkin N14 

-sarjassa hiihtänyt Anu, jo-
ka vasta edellisenä päivä-
nä päätti lähteä mukaan 
22,5 km:n kilpailuun. Hie-
no suoritus, joka allekir-
joittaneelta olisi jäänyt te-
kemättä tuossa iässä. Sano-
mattakin oli selvää, että Vi-
san värit keräsivät taas pal-
kintojenjaossa suurimman 
huomion. Lopuksi järjestä-
jät erityisesti kiittivät visa-
laisia. Ei pelkästään menes-
tyksen takia, vaan myös, et-
tä joukkueemme jaksoi ol-
la palkintojenjaossa muka-
na loppuun saakka, anta-
en arvon jokaiselle palkit-
tavalle.

Lopulta jäljellä oli enää 
majapaikan tyhjentäminen 
ja tavaroiden siirto autoi-
hin. Oman positiivisen on-
gelman tuottivat ne kolmen 
päivän aikana kertyneet 
runsaat palkinnot, jotka pi-
ti saada mahtumaan mu-
kaan. Kotimatkalla hiihtäjät 
pystyivätkin ottamaan an-
saitut päiväunet... ja unek-
sia paluusta Taivalkosken 
Taivalvaaralle ensi vuonna 
uudestaan.

Matkan tarkoitus

Kisareissumme tarkoitus 
ei ollut pelkästään itse kil-
pailutapahtumat, koska ne 
ovat jo tuttuja. Tavoittee-
na oli oppia tulemaan toi-
meen isossa porukassa. 
Kaikki toiminnot syömisi-
neen, nukkumisineen jne. 
oli sovellettava ottaen huo-
mioon muutkin mukana 
olevat. Taito on tärkeä tule-
vaisuudessa, kun hiihtäjät 
siirtyvät isompiin kilpailui-
hin, jonne matkataan yö-
kuntiin. Seuraava "koettele-
mus" odottaa jo ensi vuon-
na, kun osa tästä joukku-
eesta aloittaa Hopeasom-
pataipaleensa ja matka 
loppukilpailuun Kalajoel-
le tehdään "ETYK" -mat-
kana (ETYK= ei tulla yöksi 
kotiin). On helpompi men-
nä ensimmäisiin "suurki-
soihin", kun kavereiden ta-
vat ovat jo ennestään tuttu-
ja.  Toinen pointti oli pääs-
tä kilpailemaan uusia vas-
tustajia vastaan. Oman pii-
rin alueella käydyissä ki-
soissa hiihdetään yleensä 
samoja vastustajia vastaan, 
olipa kyseessä kansalliset 
tai piirikunnalliset hiihdot. 
Omana ilkikurisena tavoit-
teena oli, että juniorimme 
saisivat maistaa tällä reis-
sulla muitakin sijoja, kuin 
yleensä tänä talvena tul-
leita "podiumsijoja". Ole-
tin, että vastustajissa on to-
della kovia hiihtäjiä. Ehkä 
niitä olikin, mutta junnum-
me osoittivat olevan oikeal-
la tiellä kohti suurempia ta-
voitteita.

Jarmo Ryytty

Visan nuoret Taivalkosken pokaaleineen

Taivalvaaran valloittajat

Hippo- Suunnistuskoulu on alakouluikäisille ja heidän 
huoltajilleen tarkoitettu alkeis-koulu touko-, kesä- ja elo-
kuun aikana.  Hippokoulu kokoontuu  maanantaisin klo 
18. Aloitamme 13.5. INFOLLA huoltajille ja hippokou-
lulaisille 17.30 Paloisvuoren kahviolla. Ohjaajina on ko-
keneita Iisalmen Visan ja Sonkajärven Pahkan suunnista-
jia.  Tiedustelut sekä ilmoittautumiset 9.5. mennessä sei-
ja.nelimarkka@iisalmi.fi  040 7162754 tai rissanen.tuu-
la@gmail.com . Ilmoittautua voi myös koko perheen Hip-
poseikkailussa su 5.5. Paloisvuorella. 

13.5. ma  INFO klo 17.30 Paloisvuoren kahviolla +  
 maastoharjoitus                   
20.5. ma Sonkajärvi                                                                                                                                       
27.5. ma Paloisvuori                                                                                                     
3. 6.  ma Sonkajärvi                                                     
10.6. ma Retki kimppakyydein Lapinlahdelle 
 RR- ja TR-radoille                   
 19.6. ke Hippoleiri Paloisvuorella alakouluikäisille
 klo 10-15 (20€)                          
6. 8.    ti Paloisvuori                                                                                
20.8.   ti  Sonkajärvi                                                                                       
1.9.    su Päätösleiri Sikokallion majalla klo 10-15 (20€)

Suunnistuskoulun hinta on 20€ + seuran (Visa tai Pahka) 
jäsenmaksu = 40€. Hinta sisältää Nuori Suunta- lisenssin. 
Leirien maksu on erikseen. Kuusivuotiaat ja nuoremmat 
pääsevät huoltajan kanssa hippokouluun ilmaiseksi. 10 
osallistumisleimaa suunnistuskoulusta, leireiltä ja iltaras-
teilta hippopassiin keränneet suunnistuskoululaiset saavat 
yllätyspalkinnon päätösleirillä.   

Tervetuloa Hippokouluun!               
Iisalmen Visa ja Sonkajärven Pahka                

Hippo-
suunnistuskoulu 2013

Suunnistuskoulu
Suosittu aikuisten suunnistuskoulu järjestetään tänä 
keväänä jo kuudetta kertaa, nyt toista kertaa Sportia-
suunnistuskoulun nimellä. Koko Visan yhteistä Kunto-
Visaa ei tänä vuonna järjestetä, ja suunnistuskurssikin 
palaa alkuperäiseen muottiinsa, kolmeen harjoitusker-
taan toukokuussa. Ohjaajina toimii maankuulu kaksik-
ko Jari Kaarakainen ja Kari Bovellan. 

Kurssin hinta on 20€ (sisältää ohjauksen, kartat, kart-
takotelot, iltarastimaksut ja karttamerkkioppaan). Mu-
kaan mahtuu 20 ilmoittautunutta. Ilmoittautumiset Vi-
san toimistolle p. 044 3419962 ti 16.5. mennessä. 

Sportia -Suunnistuskoulu aikuisille 2013:
16.5. to  Alkuinfo ja ohjattu rata, Paloisvuoren kahvio 
klo 18  
23.5. to  Ohjattu rata Ohenmäki klo 18
30.5. to  Ohjattu rata Partala klo 18

VISA-POSTI
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