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on Työpaja Telakan asiakkaiden oma lehti, joka 
kootaan asiakkaiden ja ohjaajien yhteistyönä. Sisäl-
tö on pääasiallisesti asiakkaiden tuottamaa materi-
aalia ja aiheet kerätään asiakkaiden keskuudesta ja 
heidän ehdoillaan. Lehden tarkoituksena on ilah-
duttaa ja tiedottaa talon omaa väkeä, mutta myös 
tehdä Työpaja Telakkaa ja sen toimintaa tunne-
tuksi kaikille savonlinnalaisille ja ympäristökunta-
laisille, sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille. 

Lisätietoa Työpaja Telakasta ja sen toiminnasta
löydät osoitteesta: 
www.savonlinna.fi/tyollisyyspalvelut/tyopajat/tyopaja_telakka

Olemme myös Facebookissa, Instagramissa, 
Twitterissä, Snapchatissa ja Bloggerissa. 

Tsekkaa pois!
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Suomalaisilla on ollut aika mainot pari vuotta urheilun parissa. Petra Ollin 
maailman mestaruus painissa ja Teemu Pukin maalipörssin voitto Englannin 
mestaruussarjassa, josta hänelle myönnettin myös vuoden pelaaja- palkinto. 
Salibändystä pokattiin kirkkain mitali, ja jopa elektronisen urheilun saralla 
ovat suomalaiset ottaneet valtavia harppauksia kohti maailman kärkeä. 
Jääkiekkokansa on ollut suorastaan hurmoksessa kun sekä nuoret että  
aikuiset, miehet ja naiset, ovat taistelleet tiensä mitaleille.

Mikään näistä ei kuitenkaan villinnyt kansaa niin kuin jääkiekon 2019 
maailmanmestaruus. Kukaan ei uskonut kyseisen joukkueen etenevän 
puolivälieriä pidemmälle ja moni uskoi Suomen jäävän jopa pudotuspelien  
ulkopuolelle kokonaan. Syynä tähän oli, että joukkueesta ei lopulta löytynyt 
kuin kaksi pelaajaa NHL:stä ja yksi AHL:stä. Suurin osa pelaajista tuli 
kotoisesta Liigasta ja kokonaisuudesta peräti 18 olivat ensikertalaisia. 
Ja kuinkas kävikään?

Puolivälierissä vastaan asettui, vastustajan suureksi iloksi, Ruotsi. 
Tähtikaartilla varusteltu hapansilakkalauma juhli jo ennen pelin alkua varmaa 
voittoa, kuten niin monta kertaa aikaisemminkin ja kärsi vuoden suurimman 
shokkinsa, kun leijonalauma ärisi itsensä jatkoajan jälkeen välieriin.

Venäjä oli seuraavalla vuoronumerolla odottamassa selkäsaunaansa ja sen 
tarjosivat lopulta kapteeni Marko Anttila, joka teki Suomen ainokaisen maalin 
ja joukkueensa reppuselkään ottanut maalivahti Kevin Lankinen, joka nollasi 
venäläiset täydellisesti.

Finaalissa odotti yksi jokavuotisia ennakkosuosikkeja: Kanada. Vaikka 
vaahtersiirappi oli jo kertaallen kaadettu alkusarjassa, ei ollut epilystäkään 
etteikö vastus olisi täysin eri luokkaa finaalissa. Leijona kohautti vain tylysti 
olkiaan ja marssi kisojen viihdyttävimmän pelin jälkeen historialliseen 
mestaruuteen.

Suomalainen jääkiekko on nostanut päätään viime vuosina ja 2019 mm-kisat 
olivat erinomainen osoitus siitä. NHL:ään lähtee jatkuvasti erinomaisia 
nuoria ja toisessa suunnassa ulkomaalaisten veto Liigaan on kasvanut. 
Kaikkien aikojen kolmas maailmanmestaruus oli maukas kirsikka tämän  
sinivalkoisen kakun päälle. Pienenä maana meillä ei ole kovin usein aihetta 
juhlaan urheilun saralla, joten nyt kun aihetta on,  iloitaan yhdessä,
tunteella ja pitkään. TORILLE!

URHEILU YHDISTÄÄ
KANSAA

LÖIKÖ MÖRKÖ SISÄÄN?
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OLYMPIALAISTEN HISTORIAA

Olympialaisten historia juontaa juurensa muinaisesta Kreikasta, jossa kisoja järjestettiin neljän vuoden
välein Zeuksen pyhätössä. Muinainen myytti kertoo, että ensimmäisten Olympialaisten alkuunpanija olisi
ollut puolijumala Heracles ja hänen isänsä Zeus. Heracles rakensi Olympiastadionin Zeuksen kunniaksi,
jonka jälkeen hän käveli 200 askelta, ja kutsui matkaa stadioniksi. Laskettiinkohan puolijumalalliset voimat
dopingiksi?

Historioitsijat ovat yleisesti sitä mieltä, että ensimmäiset kisat Kreikassa järjestettiin 776 eKr.  
Olympialaisiin osallistui kisaajia useista Kreikan kuningaskunnista ja kaupunkivaltioista. Monet silloisista 
lajeista liittyivät jotenkin taisteluun tai sotataitoon, kuten nyrkkeily, paini, pankration, sotavaunukisat ja
keihäänheitto. Olypialaisissa kisattiin myös juoksussa, kiekonheitossa, usiessa eri hevoslajeissa, ja monessa 
muussa fyysisesti vaativassa lajissa.

Ensimmäiset modernit Olympialaiset järjestettiin Ateenassa vuonna 1896, uuden Kansainvälisen Olympia-
komitean alaisuudessa, joka oli perustettu kaksi vuotta aikaisemmin. Vaikka kisat olivat suhteellisen suositut, 
eivät seuraavat meinanneet ottaa tuulta alleen lainkaan ja seuraavat kisat (Pariisi 1900 ja St. Louis 1904), 
olivat pelkkiä sivutapahtumia, molemmat kun järjestettiin Maailman Näyttelyjen sivutapahtumina. Vuoden 
1906 kisat Ateenassa saivat kuitenkin valtavasti kansainvälistä huomiota ja ne varmistivat Olympialaisten 
uuden maineen kannattavana urheilutapahtumana. Ironista kyllä, juuri vuoden 1906 Olympialaisia kutsutaan 
ns. ”välikisoiksi”, eikä niitä tunnusteta nykyään virallisiksi Olympiakisoiksi.

Vuonna 1924 Kesäolympialaisiin Ranskassa, päätettin lisätä erillinen ”Kansainvälinen Talviurheiluviikko”. 
(Tätä viikkoa, joka oikeasti kesti 11 päivää, voidaan muistella Suomessa oikein lämpimästi, suomalaiset
nimittäin voittivat peräti 11 mitalia. Samanlaista määrää odotellessa...) Sen suosio oli välittömästi päivän  
selvää, ja myöhemmin talviurheilulle päätettiin perustaa omat kisat, täysin erillisenä Kesäolympialaisista,  
ja vuoden 1924 kisat nimettiin virallisesti ensimmäisiksi Talviolympialaisiksi.

Nykyään Olympialaiset ovat maailman suurimpia urheilutapahtumia. Tuhansia urheilijoita ympäri maailmaa 
havittelee paikkaa maailman kirkkaimmalla stadionilla, ja suurimmalla osalla unelmat jäävät jo karsintoihin. 
Ne urheilijat, jotka työntävät itsensä rajojensa yli ja nostavat itsensä korkeimmalle paikalle palkintopallilla, 
saavat palkinnoksi jotain paljon tärkeämpää kuin kultamitali tai setelitukko.
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Kävelyä harrastan.
-Tommi

Jos kuulen vielä kerran ”löikö mörkö sisään...”-Matti

Polkupyöräilen talvet ja kesät.
-Severi

Aikuisiällä on jäänyt vähemmälle, mutta 
talvella hiihtäisin mielellään.
-Jari

Ohjaajan kanssa käyn lenkillä
-Mauri

Kuntosalilla tulee käytyä ja harrastan 
uimista. Talvella mennään avannossa.

Hieman kävelyä pienillä asioilla.

Liikunta on ihan hanurista. Koululiikunta vei kaiken ilon.

Kuntosalilla käyn. Se piristää mieltä.

Lenkkeilen
-Riikka

Marjastan ja kalastan
-Eija

Käyn kävelyllä ja telkkarista katselen hiihtoa, 
tanssia yms. Marjassa käyn myös.
-Ulla-Maija

MIELIPITEITÄ URHEILUSTA & LIIKUNNASTAMIELIPITEITÄ URHEILUSTA & LIIKUNNASTA
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SAVONLINNAN LIIKUNTAKARTTA

Savonlinnan kaupungista 
löytyy monia eri paikkoja  
pistää liha liikkumaan  
ja hikipisarat liitämään.

Tältä kartalta löydät 
joitakin tunnetuimpia 
halleja, kenttiä ja ratoja,  
jotka tarjoavat monipuolisia 
palveluja, niin harrastusta 
hakeville kuin
himoliikkujille.
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SAVONLINNAN LIIKUNTAKARTTA
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28.8.2019 oli koko Telakan yhteinen 
liikuntapäivä Kyrönniemen kentällä. 
Aurinkoinen ja lämmin ilma seuranaan, 
Telakan porukka urheili Savonlinnan 
Seudun Liikunnan ja Tanhuvaaran 
Urheiluopiston opiskelijoiden vetämänä. 
Tapahtumassa käytiin ryhmissä läpi 
kahdeksan eri pistettä, muun muassa  
minigolfia, kuulantyöntöä ja keihään- 
heittoa.
Paikan päällä oli myös tarjolla ruokailu 
katsomon varjossa.

T E L A K A N  L I I K U N TA P Ä I V Ä

Alkulämmöt otettiin 
yhdessä.

Esterata talttui hymy 
huulessa.
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Päivä aloitettiin yhteisellä aamujumpalla,  
jonka jälkeen lähdettiin oman ryhmän kanssa kiertämään rasteja läpi. 

Ohjaajat mukaan lukien kentällä
 liikkui lähemmäs sata henkeä.

Porukka viihtyi selvästi, ja jo heti 
ryhmien jakauduttua kenttä täyttyi 

naurusta ja toinen toistaan kannustavista huudoista.  
Tanhuvaaran opiskelijat pitivät huolen ihmisten viihtyvyydestä  

ja varmistivat että jokainen ehti kokeilla 
kaikkea. Joka pisteellä vietettiin noin 
kymmenen minuuttia, jonka jälkeen 

siirryttiin seuraavaan. Loppuun 
pyrähdettiin kierros kentän ympäri koko porukalla. Fiilis jatkui telakalle 

takaisin asti, ja moni totesi nukkuvansa hyvin ensi yönä.

Pituutta hypättiin 
monta metriä!

Kohta lentää kuula!
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Australian talviolympialaisten edustus ei ole, 
ainakaan tulosten valossa, ollut kovin kaksista, 
hiekalla kun on melko vaikea luistella tai
hiihtää. Steven Bradbyry sai siis kokea
melkoisen yllätyksen vuoden 2002
talviolympialaisissa, kun 1000-metrin matkaa 
johtanut kiinalainen Li Jiajun menetti
tasapainonsa, vieden loput kaksi Bradburyn
vastustajaa mukanaan. Kyseessä kun sattui
olemaan kaiken lisäksi finaali,
ihmistippaleivän muodossa tarjottu voitto 
kelpasi austaralialaiselle enemmän kuin hyvin.

Seppo Räty on yksi Suomen tunnetuimpia
yleisurheilijoita. Kukaan ei tosin juurikaan
muista Seppoa saavutuksistaan, vaan siitä 
PR-painajaisesta mitä hän suustaan päästeli.

”Heitä nyt, että pääsee kaljalle!”: Räty kannusti 
valmennettavaansa 2007 kalevan kisoissa.

”Saksa on p***a maa!”: Räty kommentoi
putoamistaan mm-finaalista Stuttgartissa ’93.

Atlanta olympiamatkalle lähdettäessä Seppo 
päätti henkilökohtaisesti edustaa isänmaata: 
”Atlantaan lähtiessä päätin, että en pe***le puhu 
koko matkalla englannin sanaa – suomella on 
pärjättävä”.
 
Miten menisi läpi tänä päivänä?

Jalkapallon mm-kisat Meksikossa, vuonna 1986, 
muistetaan parhaiten ”vuosisadan maalista”.
Pallon verkon perukoille tuuppasi Diego
Maradona, kirjaimellisesti...Kädellään. Maali 
luonnollisesti hyväksyttiin ja Argentiina marssi 
voittoon voimakkaasti protestoivaa Englantia 
vastaan, koska jalkapallon sääntöjä tulkitaan 
kuin isoäidin keittokirjaa: Vaikka resepti olisikin 
tallessa, mausteita heitellään pataan miten sattuu.

URHEILUKOMMELLUKSIA
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Minskin 2014 jääkiekon mm-finaali on jäänyt 
historiaan yhtenä kuuluisimmista, varsinkin 
Suomessa. Heti pelin alussa Erik Haula löi
Jevgeni Malkinia törkeästi suoraan mailaan
murtuneella leuallaan. Leo Komarovista  
taasen oli muodostunut jonkinlainen
Lovecraftilainen hirviö, sillä tuomareiden
mukaan hänen polvensa oli sijoitettu kuta
kuinkin olkapään tasalle. Tuomaritoiminta
luonnollisesti vain parani pelin edetessä,
Vladimir Putinin taputellessa katsomossa
istunutta, jääkiekkoliiton puheenjohtaja  
René Faselia päälaelle.

Samankaltaiset, tabaskoa silmätippoina käyttä-
neet tuomarit, nähtiin myös Suomessa pari
vuotta myöhemmin. SM-Finaali 2016
Tappara-HIFK jää historiaan finaalina, josta
jopa osalle Suomen mestari Tapparan faneista
jäi kevyt mustavalkoraitainen maku suuhun.

Isle of Man TT (Tourist Trophy), on vuosittain 
järjestettävä moottoripyöräkilpailu, joka 
järjestetään yllättäen Isle of Man:in saarella 
Isossa Britanniassa. Se tunnetaan maailman
ehdottomasti vaarallisimpana kilpaurheilu- 
tapahtumana. Ensimmäisen kerran kisat  
järjestettiin vuonna 1907 ja vuoteen 2019  
mennessä kisoissa on kuollut huimat 259
ihmistä! Tästä huolimatta Isle of Man kisoihin
ilmoittautuu joka vuosi satoja adrenaliinia
jahtaavia huimapäitä, joille järjen ääni usein 
hukkuu moottoripyörän pärinään ja luiden
rutinaan.

Vuoden 1960 kesäolympialaisissa 800-metrin 
juoksija Wym Essajas (Surinam) oli maansa
ensimmäinen olympialaisiin osallistuva
urheilija. Hänen kisansa menivät valitettavasti 
penkin alle (tai päälle), sillä hän sai toimitsijoilta 
väärän aloitusajan. Aikaa kun oli, päätti Wyn 
ottaa pienoiset nokoset, ja laski rauhassa
lampaita kisan läpi.

BONK!
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VOIKUKAN HAITUVA

Tiimi kaksi tekee alihankintaa eri yrityksille. Kuparin talteenottoa, 
saranoiden kasausta ja nimiliuskojen asennusta. Kalaverkkojen

pauloitus, katiskoiden valmistus on myös kunnon työn varmistus.
Olipa kyseessä pulmia yksi tai kaksi, Tiimi kaksi suorittaa ne

kuin pitäisi lähettää faksi.

Pyörre pystyssä, pyörre vaa’assa, ei kysymyksessä voi olla muu kuin 
kaksi, Tiimi kaksi. Lento on ainutlaatuinen, kokemus ikuinen.

Matka taittuu, mieli lattautuu, hitaus nopeutuu, lopulta kaikki toteutuu.

Leijaillessa Tiimi kahden yläpuolella on selkeää, aina vain eteenpäin 
mentävää. Ihmiset tykkäävät erilaisista työtehtävistä ja
viriketoiminnasta. Karaokessa on kivaa laulua esittää,

näytelmäpiirissä eri henkilöitä esittää, ja uusimpana Vihreällä Telakalla 
temmeltää. Kunnolla muun muassa lampaita ja kanoja hoidetaan.

Ampiaistarhaa kunnolla hoidetaan. Kalassa käydään ja kalaruokia usein 
laitetaan. Kaikkialla maanviljely hoidetaan. Retkikohteita kohti edetään. 
Retkipolut ja -kohteet kunnossa pidetään. Ihanaa on näin liitää, mutta 

seuraava paikka minua odottaa, villit voltit taas pyörii.
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Halusin tietää miltä näytin syntyessäni.  
Ensimmäistä kertaa kun näin peilistä itseni, kau-

histuin todellisesti ja laitoin silmäni kiinni.  
Avasin silmäni siinä samassa ja mietin, miten 

voin selittää miksi olen ottanut moisen hiustyy-
lin. Heti samassa keksin vuoden kestävän hius-

ten- ja parran kasvatustyylin, kun oli tammikuu. 
Odotin ja odotin kuukausi kuukaudelta toiveena 

hiusten kasvamista pois siitä kaljuudesta. Tou-
kokuussa hiusten kasvattaminen alkoi jo tun-

tua hyödylliseltä, kun hiukseni alkoivat mennä 
kippuralle jo aamulla automaattisesti ja parta 

kasvaa. Elokuun puolivälissä syntymäpäivänäni 
alkoi tuntua pelottavalta, mitä olin pelännyt.

Aina kun söin jotain, partani tuli suuhuni ja sen 
pureskelu muuten sattui. Tämä ärsytti ja olin vi-

hainen itselleni jo syntymäpäivänäni. Kuukaudet 
kuluivat pikkuhiljaa ja oli aika usein huokaistava, 
miksi olin keksinyt moisen tutkimuksen. Lopulta 
tuli joulukuu ja vihdoin sain onnellisesti näyttää 

pitkään jaksaneelle ja odottaa viimeistä kuvaa 
itsestäni parturia hiusteni leikkaukseen ja omaa 
partakonetta rauhassa partaa pois laahaamaan. 
Partakone oli rikki kyllä silloin, en tiedä miksi. 

Oli ostettava uusi. Olen onnellinen, että olen 
saanut kokea moisen kasvattamisen.

 MIES, HIUKSET JA PARTA

Tammikuu

JoulukuuMarraskuuLokakuuSyyskuuElokuuHeinäkuu

KesäkuuToukokuuHuhtikuuMaaliskuuHelmikuu
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Lanka laulaen kädestä käteen iloisesti siirtyy. Kude kangaspuun laidasta 
laitaan siirtyy. Kangaspuissa kangas uusia kavereita tutustuttaa ja 

ystävyyden solmii. 

Työpajan Telakan Kutomo/Ompelimo puolella neulotaan, kudotaan ja 
ommellaan erilaisia asioita innolla. Työaikana päivän uutiset käydään 

läpi mielipiteiden kanssa. Käydään myös aikaisemmat samaan aiheeseen 
liittyneet aiheet, jos sellaisia on ollut.  

Kaikenlaista puuhaa riittää Kutomo/Ompelimossa.

Haastattelin kolmea Kutomo/Ompelimo ohjaajaa.  
Kysyin heidän työpäivästään?

Anu(vas.) ja Johanna 

OHJAAJAESITTELY KUTOMO/OMPELIMO

Jaana
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Anu
Hei, olen Anu ja olen töissä Työpajan Telakalla Kutomo/Ompelimon ohjaajana. 
Erityisesti Ompelun.

Minkälaista on työsi?

•	 Työ on vaihtelevaa, saan tutustua erilaisiin ihmisiin.

Mikä on haastavinta työssäsi?

•	 Haastavinta keksiä asiakkaille sopivia työtehtäviä.

Miten kauan olet ollut Telakalla töissä?

•	 Olen ollut töissä Telakalla 4 vuotta.

Mitä vapaa-aikaasi kuuluu?

•	 Liikun koiran kanssa vapaa-ajalla. Vapaa-ajalla en saa käydä  
sählyssä, loukkaantumisvaaran takia, työkaverit kieltäneet.

Jaana
Heippa! Olen Jaana Kutomo/Ompelimon työpajaohjaaja.  
Ohjaan asiakkaita heidän töissään.

Mistä pidät työssäsi? 

•	 Yleisesti ihmisistä ja mitä täällä yleensä tehdään.

Mitä huonoa on työssäsi?

•	 Mitään huonoa tai ärsyttävää ei ole.

Mitä kaikkea kuuluu vapaa-aikasi?

•	 Koiran kanssa liikkuminen, käsitöiden tekeminen  
ja TV:n katselua.

Johanna
Moi! Nimeni on Johanna ja olen Kutomo/Ompelimon ohjaaja.

Minkälaista työsi on?

•	 Työ on aika vapaata, saadaan suunnitella yhdessä asiakkaiden 
kanssa työtehtävät ja aikataulut. Työ on monipuolista ja saa 
olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Mitä tykkäät tehdä työssäsi?

•	 Tykkään kun saan suunnitella erilaisia juttuja ja toteuttaa 
niitä.

Mistä kaikesta tykkäät vapaa-ajallasi?

•	 Tykkään ratsastuksesta, kuntosalista, perheestä, opiskelusta, 
työporukan sählystä, nukkumisesta ym. mukavasta.
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SOF IAN SARJ IS
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SOF IAN SARJ IS
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Biljardi on laji jossa lätkitään palloja kepillä reikiin. Okei, se on vähän monimutkaisempaa, 
mutta mennään siihen myöhemmin. Toimituksella nimittäin kävi taas kerran hyvä tuuri, 
digipajalta kun löytyi residentti expertti tuon jalon kepinheiluttelun saralla.

Leevi on pelannut 12 vuotta eri biljardilajeja, mutta kuluttaa nykyään lähinnä 
snookerpöytää. Kuten niin moni muukin Savonlinnassa, ensimmäisen kerran hän otti 
kepin kauniiseen kätöseen  silloisella nuorisotilalla, vuonna 2007. Biljardi oli aluksi pelkkää 
ajanvietettä, sitä pelattiin jos paikalla sattui olemaan pöytä, mutta mitä enemmän hän takoi 
palloja pusseihin, sitä suuremmaksi kiinnostus kasvoi.

Säännöllisemmin Leevi ryhtyi pelaamaan 15-vuotiaana, vakiopaikkana Pub Playoff. Parin 
vuoden jälkeen kiinnostus alkoi siirtymään enemmän kohti snookeria, kasi- ja ysipallon 
sijaan. Leevin isä pelasi snookeria ja juuri noihin aikoihin laji nosti jatkuvasti suosiotaan 
suomalaisessa televisiossa. Suurin syy lajinvaihtoon oli kuitenkin snookerin suurempi 
vaikeustaso ja erilaiset säännöt. Asiaa auttoi myös se, että Playoffissa sattui olemaan 
Savonlinnan ainoa snooker-pöytä. Kisat eivät Leeviä juuri kiinnostaneen, joitain paikallisia 
viikkokisoja lukuunottamatta, mutta nyttemmin hän on alkanut kiertää eri turnauksissa 
pitkin suomea.

BILJARDI
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Kasipallo on epäilemättä tunnetuin biljardipeli. Sitä pelataan luonnollisesti 
viidellätoista pallolla, perinteisellä pool-pöydällä. Palloja on kahdenlaisia: Yksi-
väriset ja raidalliset (+musta kasipallo). Pelaajan on pussitettava omansa väriset 
pallot jonka jälkeen hän saa lyödä kasipalloa. Pelaaja joka pussittaa kasin, voittaa.

Ysipallo on yleisin biljardin kilpailumuoto. Sitä pelataan samalla pöydällä kuin 
kasipalloa ja, ylläri pylläri, yhdeksällä pallolla. Toisin kuin kasipallossa, ysissä 
pelaajat pussittavat samoja palloja, tavoitteena pussittaa ysi ennen vastustajaa. 
Pelaajan on osuttava kuitenkin aina pienimpään pöydällä olevaan palloon ensin.

Snookeria pidetään yhtenä vaikeimmista biljardilajeista. Sitä pelataan 21:llä 
pallolla, joista viisitoista on punaisia, ja loput kuusi kaikki erivärisiä. Pelaajan 
tulee pussittaa punainen pallo aina ennen muun värisen lyömistä (esim. punai-
nen-musta-punainen-sininen jne.). Punaisen pallon arvo on 1 piste. Muiden pal-
lojen arvot ovat: Keltainen=2, vihreä=3, ruskea=4, sininen=5, pinkki=6, musta=7.
Pelin nimi tulee tilanteesta, jossa seuraava kohdepallo jää lyönnin seurauksena 
piiloon toisen pallon taakse, jolloin suoraa linjaa kohdepallon ei ole, ohilyönnistä 
vastustaja nimittäin saa 4-7 pistettä.

Suomalaista osaamista biljardin saralla esittelee peli nimeltä Kaisa, joka  
tunnetaan myös nimellä Karoliina. Peliä pelataan pääasiassa vain Suomessa  
ja Venäjällä. Kaisan erikoisuus on, että sen pallot ovat normaalia suuremmat  
ja pussit taasen pienemmät. Myös pöytä on hieman pool-pöytää isompi.  
Molemmilla pelaajilla on omat lyöntipallonsa ja pöydällä on kaksi punaista, 
sekä yksi keltainen pallo.
Pisteytys toimii siten että, punaisesta pallosta saa 3 pistettä, keltaisesta 6 ja 
vastustajan pallosta 2. Mikäli lyöt keltaisen pallon vallin kautta keskipussiin, 
saat siitä 12 pistettä. Jos pussituksen jälkeen osut muihin palloihin, saat niistä 
lisäpisteitä. Pelin voittaa pelaaja joka ensimmäisenä tekee 60 pistettä tai jolla on 
eniten pisteitä tunnin jälkeen.
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Hnargh

Frisbeegolfia pelatessa, muista varmistaa että 
radalla ei ole muita ihmisiä.

Vahva kuin härkä! (vas.)

Telakan sählypelissä Johanna ”Terminaattori” 
Kaikkonen tekee mitä parhaiten osaa.

LIIKUNTA ON HAUSKAA
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Onko e-urheilu oikeaa urheilua?
Samankaltaisia tunteita se ainakin herättää.

Älä kysy...

Rantalentis on kesän parasta antia.
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K ä s i t y ö m y y m ä l ä

Avoinna
ma-pe
10-17.30

Savonlinnan kaupungin
Työpaja Telakan myymälä

O l a v i n k a t u   4 0  B
p u h .  0 4 4  4 1 7  4 1 0 9

Myynnissä monenlaisia 
käsi- ja puutöitä!



URHEILUVISA
Vastaukset: 1-c, 2-b, 3-b, 4-c, 5-a, 6-a, 7-b, 8-a, 9-b, 10-c, 11-a, 12-c

Missä olympialajissa kilpailee kroatialainen 
Blanka Vlašić?

a. Keihäänheitossa
b. Pituushypyssä
c. Korkeushypyssä
d. Amatööri-sorsastuksessa

1.

Kuka oli Suomen kapteeni vuoden 2019
Jääkiekon mm-kisoissa?

a. Harri Pesonen
b. Marko Anttila
c. Henri Jokiharju
d. Timo ”Uppo-Nalle” Jutila

3.

Kuka on ”maailman vahvin mies”- kisan
voittaja 2019?

a. Hafþór Júlíus Björnsson
b. Eddie Hall
c. Martins Licis
d. Jokainen anonyymi internetissä

5.

7.

Kuka on ainoa kolme maailmanmestaruutta 
voittanut jalkapalloilija?

a. Diego Maradona
b. Pelé
c. Michel Platini
d. Aulis Rytkönen

Mistä sanoista muodostuu lyhenne 
NHL?

a. North-American Hockey League
b. National Hockey League
c. Nordic Hockey League
d. Noggins’ Hurting a Lot

9.

Minä vuonna järjestettiin Helsingin 
olympialaiset?

a. 1940
b. 1952
c. 1960
d. Ennenvanhaan kun kaikki oli paremmin

2.

Millä lempinimellä tunnetaan Suomen
jalkapallomaajoukkue.

a. Huuhkajat
b. Haukat
c. Albatrossit
d. Karsimattomat

11.

Kenellä seiväshyppääjällä on eniten
maailmanennätyksiä?

a. Jelena Isinbajeva
b. Thierry Vigneron
c. Sergey Bubka
d. Kengurukepin keksijällä

4.

Mikä on Kanadan 
kansallisurheilulaji?

a. Haavipallo
b. Jääkiekko
c. Murtomaahiihto
d. Fortnite

6.

Missä kaupungissa pidetään vuoden 2020 
kesäolympialaiset?

a. Tokiossa
b. Pariisissa
c. Riossa
d. Nummelassa

8.

Missä kaupungissa järjestetään
fitness-kisatapahtuma Sawotta?

a. Mikkelissä
b. Lappeenrannassa
c. Savonlinnassa
d. Sawossa

10.

Mikä jääkiekkojoukkue voitti historian
ensimmäisen SM-mestaruuden?

a. TBK
b. Helsingin IFK
c. Viipurin Reipas
d. Neuvostoliiton Ystävyyskiekko

12.

K ä s i t y ö m y y m ä l ä

Avoinna
ma-pe
10-17.30

Savonlinnan kaupungin
Työpaja Telakan myymälä

O l a v i n k a t u   4 0  B
p u h .  0 4 4  4 1 7  4 1 0 9

Myynnissä monenlaisia 
käsi- ja puutöitä!
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AURINKO PAISTAA 
TELAKKA LIIKKUU
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