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► Hirvijärven jäällä leirintä-
alueen tuntumassa roihusi 
sunnuntaina. Liekkien saa-
liiksi jäi moottorikelkka, jo-

ka oli syttynyt palamaan kes-
ken ajon.

Kelkan kuljettaja hälytti 
palokunnan paikalle. Palo-

kunnalla ei ollut mukanaan 
moottorikelkkaa tai mönki-
jää, ja paikalle osunut nurmo-
laiskelkkailija haki palomie-
hen rannasta jäälle sammut-
tamaan tulta.

Henkilövahinkoja ei sat-
tunut, mutta kelkka paloi ai-
van ”luurangoksi”. Videota 
tapahtumasta osoitteessa 
www.facebook.com/lapuan-
sanomat.

Moottorikelkka 
paloi rangaksi 
Hirvijärvellä

Palaneesta kelkasta jäi jäl-
jelle kasa metallia ja tuh-
kaa. Jää suli kelkan alta vain 
muutaman sentin.

Palava muovi pukkaa mustaa savua.

► Ensi tiistaina julkaisemme 
viime vuonna syntyneiden la-
pualaisten vauvojen kuvaka-
valkadin. Vauvat voivat asua 
Lapualla tai olla lapualaisten 
vanhempien muualla synty-
neitä lapsia.

Jos haluat teidän perheen 
vauvelin mukaan, toimi no-
peasti. Vauvan kuva ja tiedot 
pitää lähettää perjantaihin 
klo 12 mennessä.

Lisätietoja saat numerosta 
06-4387 352.

Lähetä  
vauvakuva  
viimeistään 
perjantaina!

► Miesten koripalloilun kak-
kosdivisioonassa tahkoava 
BC Lapua teki voittojen suh-
teen turhan reissun pohjoi-
seen. Joukkueesta uupui ko-
koa, kun isoimmat sentterit 
joutuivat jättämään Lapin 
turnausmatkan väliin.

Lauantai-iltana Oulun NM-
KYn vieraana lapualaiset tais-
telivat kiitettävästi loppuun 
asti. Oululaiset johtivat ison 
pituusylivoimansa ansiosta 
läpi kamppailun. Ero vaihte-
li läpi ottelun seitsemästä 20 
pisteeseen. Lopputulos oli lo-
pulta siedettävä 83-74 (45-38).

BC:n pisteet: Tuomo Mä-
enpää 26, Samuli Kylkisalo 
16, Mikko Mäenpää 12, Niko 

Övermark 11, Ranno Kukk 4, 
Tatu Korpela 3, Mika Keppo 2.

Sunnuntaina Rovaniemen 
NMKY väsytti jatkuvalla präs-
sillään BC-pelaajiston. Lapua-
laiset johtivat vielä kolman-
nen jakson alussa, kunnes 
seinä tuli vastaan. RoNMKY 
heitti tarkasti vapaista pai-
koista ja lukemat repesivät ru-
masti 90-61 (36-32).

BC:n pisteet: Övermark 18, 
Kylkisalo 16, T.Mäenpää 12, 
M.Mäenpää 5, Korpela 4, Kep-
po 4, Kukk 3.

Tappioiden myötä lapu-
alaisten teoreettisetkin nousu-
haaveet saa unohtaa. BC Lapu-
alla on jäljellä vielä viisi otte-
lua, joista neljä kotiparketilla.

Koripallo: Kakkosdivisioona

BC Lapualle tappi- 
ollinen Lapin-reissu

Minna Vainionpää
minna.vainionpaa@lapuansanomat.fi

► Tänään, huomenna ja tors-
taina Koulutuskeskus Sedun 
liikuntasalissa on mielenkiin-
toista katseltavaa, kun lähes 
30 opiskelijaa kilpailee säh-
köasennuksen Taitaja2015-
semifinaalissa Lapualla. Nel-
jä heistä pääsee jatkoon lop-
pukilpailuun, joka järjeste-
tään toukokuussa Turussa. 
Samanaikaisesti sähköasen-
nuksen semifinaalit järjeste-
tään myös Lappeenrannassa 

ja Siilinjärvellä.
Yleisöllä on mahdollisuus 

seurata sähköasentajaopiske-
lijoiden työskentelyä kilpai-
lutehtävien parissa. Aamu-
päivisin töitä tehdään sähkö-
käytön ja pistorasian asenta-
misen parissa ja iltapäivisin 
tehtävänä on valaistusryh-
män asentaminen.

Kilpailijat asentavat saadut 
tehtävät käyttökuntoon as-
ti. Asennustyöhön on varattu 
kuusi tuntia aikaa. Tuomarit 
kiinnittävät huomioita opis-
kelijoiden suorituksissa mm. 

laitteiden ja johtoteiden asen-
nukseen, suunnitelmien nou-
dattamiseen, asennustyön 
siisteyteen, johdotukseen ja 
liitoksiin, käyttöönottoon, 
testaukseen ja toimintaan, 
työtapoihin ja -tekniikkaan.

Yleisö: Tervemenoa seuraamaan

Sähköasentajaopiskelijat  
kisaavat SM-kisapaikasta

Sedun sähköalan opiskelijat 
Niko Tenolahti, Juho Nieme-
lä ja Miro Nahkala valmis-
televat sähköasennuksen 
Taitaja semifinaalin kilpaili-
joille puitteita kuntoon. Ku-
va Jussi Väliniemi

► Mikkelin seudun pohja-
laisten pikkujoulua juhlittiin 
26.11.2014. 

Kokoontumisessa sai 
kantaesityksen puheen-
johtajan kirjoittama kro-
nikka Mikkelin seudun 
Pohjalaisten tarina (goog-
laa Mikkelin seudun Poh-
jalaiset). 

Kunnialippis tekstillä ”En 
oo korvaamatoon, mutta pa-
ras mahrollinen” myönnet-
tiin päiväkodinjohtaja Heli 
Joensuulle lähtöjään Kuor-
taneelta. 

Mukavaa oli muistella 
lapsuuden aikoja Pohjan-
maalta. 

Emme koskaan niitä 
unohda.

antti terVasMäki

Mikkelin pohjalaiset koossa

Otettihin valokuvakin. Me lapualaaset olemme keskellä Tapio Syväoja, Antti Tervasmäki 
(puheenjohtaja), Raili Laitinen ja oikealla pisin mies Juhani Nummela.

Ilmoita iloisista
perhetapahtumista

ilmoitukset@lapuansanomat.fi   (06) 438 7352
Lapuan Sanomat


