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nuoret
PIENI PIRISTYS LINTULAN ARKEEN

Kärpät kävi kylässä
● Invalidiliiton Oulun asumispalveluyksikkö eli kotoisimman sanottuna Lintula
sai elokuun lopulla hyvin odotettuja vieraita.
Paikallinen jääkiekkoseura Kärpät vieraili talossa ja toi mukanaan muutakin
kuin suurta urheilujuhlan tuntua.
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- Tästä talosta löytyy enemmän Kärppä-faneja kuin pienestä pitäjästä, virikeohjaaja Jouni Qveflander kuittaa tyytyväisenä.
SM-liigan edelliskauden voittaja
Oulun Kärpät on saanut kiikutella kuuluisaa voittopokaalia, "Poikaa" pitäjästä

Aloite Kärppä-vierailusta tuli
asukkailta. Kuvassa pääorganisaattori Lasse Mäkinen
(vas), Jouni Qveflander ja
Mika Kyllönen.

toiseen ja vastaanotto on ollut sen mukainen.
Yksi mieluisimmista edustustehtävistä
Kärppien pojille lankesi elokuun lopussa,
jolloin he saivat kutsun Invalidiliiton
Oulun asumispalveluyksikköön Lintulaan.
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Veikko Suontakanen sai mieluisia vieraita,
kun Oulun Kärppien edustajat Kimmo Lotvonen, Sakari Palsola, Lasse Kukkonen
sekä ex-kiekkoilija Jouni Koutuaniemi vierailivat Invalidiliiton Oulun asumispalveluyksikössä.

- Kärppien vierailu on ollut tämän vuoden odotetuin tapahtuma. Varsinkin nyt
kun pojat pelasivat kultaa, niin vierailu oli
ehdottomasti syksyn kruunaavin hetki,
virikeohjaaja Jouni Qveflander luonnehtii.
Aloite asukkailta
Lintulan asukkaat ovat tunnetusti paikkakunnan kuumimpia Kärppä-faneja. Faniosaston ykkösmiehistöön lukeutuvat mm.
Lasse Mäkinen ja Veikko Suontakanen.
Pojat huristelevat Lintulan käytävillä
Kärppä-paidat päällä, joten kenellekään ei
jää epäselväksi mitä herrat harrastavat.
- Aloite kyseiseen vierailuun oli asukkaiden. Pääjärjestelijänä toimi Lasse, joka otti
rohkeasti yhteyttä ja viestitti toiveet pääkallopaikalle. Yhteydenotto tuotti toivotun
tuloksen ja nyt saamme kunnian tutustua
mestareihin sekä ihastella kuuluisaa "Poikaa", Jouni Qveflander kiteyttää.
27 vuotta jääkiekkoa
Kärppä-fanius on vakava asia. Ainakin jos
kuuntelee Veikko Suontakasen antaumuksellista kerrontaa jääkiekosta ja sen ihanuudesta.
- Ei ole elämää ilman jääkiekkoa. Olen
vuodesta 1977 kulkenut peleissä ja vuosien
saatossa tahti on vain kiihtynyt. Jääkiekko

on loistava penkkiurheilulaji, myös meille
vammaisille, Veikko Suontakanen suitsuttaa.
- Niin ja varsinkin nyt kun Oulun Kärpät tahkosi kultaa, kannustamiseen tuli
aivan uusi ulottuvuus.
Veikko Suontakanen laskee ympäripyöreästi, että lähes kaikki kotiottelut on tullut kannustettua paikan päältä.
- Muutaman kerran vuodessa karautan
invataksilla myös vierasotteluihin. Esimerkiksi Tampere on hyvin tuttu paikka,
Veikko julkistaa hymyillen.
Veikon jääkiekko-fanius ei jää ainoastaan kannustamisen tasolle. Hän sanoo
olevansa hyvin innokas pelaamaan myös
tulosvetoa.
- Pitäähän ne jostakin saada rahatkin

tähän harrastukseen, Veikko vihjaa salaperäisenä.
Hyvän mielen lähettiläät
Oulun Kärpät toivat vierailullaan runsaskätisesti hyvää mieltä sekä tarvittavaa päivänvaloa tulevaisuuteen.
Tällä erää Kärppien "edustusjoukkue"
oli supistunut kolmeen mieheen, mutta
täydennystä joukkoon toi vuoden 1981
SM-voittajajoukkueeseen kuulunut Jouni
Koutuaniemi.
Herrat Sakari Palsola, Lasse Kukkonen,
Kimmo Lotvonen sekä Koutuaniemi olivat
hyvin otettuja saamastaan kutsusta.
- Olemme ensimmäistä kertaa Lintulassa, mutta toivon mukaan emme viimeistä.
Tällaiset vierailut ovat myös meidän
ammattikiekkoilijoiden mieleen, sillä täällä jos jossakin voimme nähdä sen, kuinka
tärkeää meille ihmisille on terveys. Pieni
pysähdyksen paikka ei ole koskaan haitaksi, pojat pohtivat.
- Lisäksi olemme hyvin kiitollisia siitä,
että sekä vammaisten että meidän ns. terveiden välinen yhteistyö on entisestään
kasvanut. Tällä tavoin voimme heittää
hyvästit niille viimeisillekin ennakkoluuloille, Koutuaniemi korostaa.

Kärppien Sakari Palsolan (vas.), Kimmo
Lotvosen ja Lasse Kuhmosen nimikirjoitukset olivat haluttuja muistoja.
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