
 

HU PALKITSI MENESTYNEITÄ URHEILIJOITA SEKÄ SEURATOIMIJOITA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 

Himangan Urheilijoiden palkitsemistilaisuus pidettiin urheiluhallin kahviossa Itsenäisyyspäivänä. 

Tilaisuuteen oli kutsuttu kauden aikana menestyneitä urheilijoita, sekä seuratoimijoista tällä kertaa 

Tietoiskun jakajat. Tilaisuudessa julkistettiin jaostojen esitysten mukaisesti ja johtokunnan vahvistamat 

vuoden urheilijavalinnat sekä stipendisäännön mukaiset SM- menestysstipendit.  

Veteraanien MM- ja EM- kisojen ja Suomen aikuisurheiluliiton SM kisamitalisteja oli 4.  Antti Kois, joka voitti 

kaudella kaiken mahdollisen, värisuoran 3 kultaa, MM, EM- ja SM- M50v. seiväshypyssä. Jani Santala MM- 

M35v. kuulassa 4. sijan, M35v. SM- kuulan sekä keihään pronssimitalit. Arto Raution M55v. sarjassa 3- 

loikassa hopeaa sekä Risto Pernu Ampumahiihdon M45v. normaalimatkalla kultaa ja pikamatkalla hopeaa.  

Vuoden urheilijoiksi valittiin Juuso Mattila sekä Aamu Uusitalo. Juuso saavutti M23v. Sprinttihiihdossa 

pronssia ja 30km 8. sijan. Aamu nappasi seiväshypyssä pronssia sekä N17v.- ja N16v- sarjoissa.  

Vuoden nuoriksi urheilijoiksi valittiin Assi Hakala talvilajissa ja Niilo Torvi kesälajissa. Assi valittiin 

edustamaan Suomea Pohjoismaiden mestaruuskisoihin Norjaan. Hieno läpimurto ja kokemus 

kansainväliseen tasoon ja tuleviin haasteisiin. Niilo Torvi nappasi jälleen mitalin sijoittuen pronssille M15v. 

SM- kuulakisassa ja pääsyn valmennusryhmään.  

Vuoden esimerkilliseksi urheilijaksi valittiin Hanna Vornanen. Monipuolinen ja tunnollinen harjoittelija. 

On kehittynyt seiväshypyssä, keihäänheitossa sekä juoksumatkoillakin.  

Vuoden kehittyneimmäksi urheilijoiksi valittiin Jaakko Vuotila ja Ronja Aarnio. Molemmat ovat 

monipuolisia nuoria, innokkaita harjoittelijoita sekä kesä- että talvilajeissa. Jaakko on kehittynyt 

pituushypyssä, pikamatkoilla sekä myös hiihdossa. Ronja ampumahiihdossa, sileän hiihdossa sekä myös yu- 

lajeissa. 

 Kannustusstipendit tänä vuonna saivat Eino Kyösti, Jaakko Vuotila, Leevi Lindell, Pentti Torvi, Lauri Vuotila, 

Lotta Puranen, Susanna Ruusunen, Aapo Mattila sekä Eemeli Aarnio. Vuosittain palkitaan jaostojen 

ehdotusten mukaan 3/ jaosto.  

Valmennus- ja kerhovetäjänä palkittiin Hannu Tulasalo. Hänellä on useampi erittäin aktiivinen urheilukerho 

asiantuntevassa ohjauksessa. Lisäksi palkittiin Matias Aarnion perhe, joka harrastaa urheilua monipuolisesti 

ja ahkerasti koko perheen voimin.  

Vuosittain palkitaan myös osa seuratoimijoista. Tänä vuonna huomion saivat ns. Tietoiskun jakajat, jotka 

jakavat talkootyönä mm. seuran tiedotteita. Seurassa tehdään talkootyötä paljon, joka on välttämätöntä ja 

arvokasta. Sillä ei voi maksaa öljy- eikä sähkölaskua jne. mutta talkootyöllä voidaan säästää niihin 

tarvittavia euroja. Itsenäisyyspäivän tilaisuuteen oli kutsuttu palkittavat perheineen. Paikalla oli n.80 

henkilöä. 

 

HU:n Syyskokous pidettiin samalla viikolla 8.12 urheiluhallilla. Esityslitalla sääntömääräiset asiat. Seuran 

puheenjohtajana jatkaa Sirkka Joensuu, uutena johtokuntaan valittiin Matias Aarnio. Johtokunnan ja 

jaostojen kokoonpanot päivitetään vuoden vaihteen jälkeen kotisivuille. www.himanganurheilijat.fi 

 


