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Lahjat Sisustus Vaatteet

Kengät Makeiset

Tervetuloa nauttimaan Joutopäiväviikosta

Aika kuluu nopeasti, ainakin
vanhemman sukupolven mie-
lestä  Taas on aika viettää Ylis-
taron Joutopäiviä.  Järjestäväl-
lä taholla, eli Ylistaron Kilpa-
Veljillä on kova vauhti järjes-
tää Multisport seikkailukisa ja
joutopäivämarkkinat.  Multis-
port kisataan laauantaina 19.7.
ja markkinat pidetään sunnun-
taina 20.7.. Kovasti oli keskus-
telua jaksetaanko tapahtuma
vielä järjestää.  Päädyimme
keskusteluissa siihen, että ta-
pahtumien järjestäminen on
vanhojen perinteiden kunnioit-

tamista ja uskomme, että ylis-
tarolaiset odottavatkin tapah-
tumaa. Eli tapahtuma järjeste-
tään vielä ainakin tänä vuon-
na.

Viime syksynä käynnistettiin
neuvottelut Ylistaron Yrittäjien
ja eri järjestöjen mahdollisuu-
desta osallistua Joutopäivävii-
kon järjestelyihin.  Näyttääkin
siltä, että joutopäiväviikosta
tulee varsin toimelias ja kai-
kille löytyy tekemistä tuona
viikkona.  Toivonkin, että ylis-
tarolaiset ovat halukkaita osal-
listumaan tapahtumiin.

Järjestäjien taholta haluam-
me tuoda uutta Joutopäivä-
markkinoihin ja olemmekin saa-
massa esiintyjiksi entisiä ylis-
tarolaisia.  He tulevat kerto-
maan omin sanoin, mitä he ovat
maailmalla tehneet ja miltä Ylis-
taro  vaikuttaa vuonna 2014.
He saavat itse kertoa ja esitel-
lä itsensä.  Voin sanoa, että tu-
lee todella mielenkiintoista kuul-
tavaa ja sen kuulet vain Jouto-
päivämarkkinoilla 20.7.  Vie-
raamme ovat Helena Tuuri, Si-
nikka Koski ja Kauko Hölsö.
Toivotamme heidät tervetulleik-
si ylistarolaisten juhlaan.

Multisport kisa viedään läpi
vanhalla kaavalla, jonka kilpai-
lijat ovat kokeneen varsin haas-
tavaksi ja mielenkiintoiseksi.
Mike Perämäki suunnittele rei-
tin vankalla kokemuksella ja kii-
tos siitä hänelle. Tänäkin vuon-
na järjestämme GPS-seuran-
nan, joten voitte seurata kilpai-
lun etenemistä urheilukentän
terassilla leppoisasti.  Multisport
samoin kuin Joutopäivämarkki-
nat vaatii runsaasti talkootyötä
ja yksi yleisseuran etu on, että
saamme kerättyä tälläkin ker-
taa riittävästi toimitsijoita.
Yhteistyö on tärkeä ja yhdistää
eri lajien harrastajia yhteisen
lipun alle YK-V.

Haluan kiittää kaikkia järjes-
telyihin osallistuvia jäseniämme
ja muita eri järjestöjen toimi-
joita, että juhlat onnistuvat tä-
näkin vuonna.  Tätä kirjoitta-
essa olen erittäin tyytyväinen,

siitä että saamme urheilukentän
jälleen elämään.  Tämä siitä syys-
tä, että  yhteistuumin eri jaosto-
jen jäsenet ovat käynnistäneet
lasten urheilukoulun,  Ensimmäi-
sellä kertaa oli paikalla 61 lasta.
Tämä antaa meille uskoa, että
YK-V:llä on  tilaus ja tarve.  Saam-
me joukkoomme uusia tulevai-
suuden urheilijoita.  Toivonkin,
että lasten vanhemmat ovat val-
miita aktivoimaan lapsia urheilun
pariin.  Kiitos kaikille urheilukou-
lun “opettajille”, että uhraatte
omaa aikaanne lastemme hyväk-
si.

Joutopäivämarkkinat ja ennen
kaikkea tämä joutopäivälehti on
tärkeä varainhankinta keino seu-
rallemme.  Kaikki tulot käytetään
lasten ja nuorten liikunnan kehit-
tämiseen ja mahdollistamaan
edullisen ja jopa ilmaisen liikun-
nanharjoittamisen mahdollisuu-
den Ylistarossa.  Kiitos kaikille il-
moittajille, Te teette merkittävän
teon.  Samoin haluan seuramme
puolesta kiittää Seinäjoen kau-
punkia myönteisestä ja ymmär-
täväisestä suhtautumisesta YK-
V:n toimintaan.  Saamamme toi-
minta-avustus oli merkki siitä
miten korkealle kaupunki arvos-
taa YK-V.n toiminnan.

Mitä sitten jokainen ylistaro-
lainen voi tehdä seuramme hy-
väksi?  Liity jäseneksi!  Se käy
kätevästi nettisivujemme kautta.
Jäsenmaksu ei ole kenellekään
ylivoimainen vain 10 €/jäsen tai
20€ koko perheeltä.

Palkitsemme stipendeillä ur-
heilijoitamme ja odotettavis-
sa on jälleen positiivinen kus-
tannus ensi tammikuussa, sil-
lä SM-mitallisteja on jälleen
saatu Ylistaroon.  Onnittelut
tässä vaiheessa menestyneille
urheilijoillemme.

Tällä hetkellä suhtaudun seu-
ramme tulevaisuuteen hyvin
positiivisesti ja uskon, että
seuraamme tarvitaan ja uusia
aktiiveja alkaa tulla toimintaan
mukaan,  Tervetuloa!  Juttuni
karkasi otsikosta, mutta olen
innoissani varsinkin lasten ur-
heilukoulun alkumenestykses-
tä.  Lopuksi, viitaten otsikkoon
haluan toivottaa kaikki terve-
tulleiksi Joutopäivämarkkinoil-
le ja erittäin kaunista kesää.
Ensi vuonna sitten juhlimme
Ylistaron Kilpa-Veljien 70-vuo-
tis juhlaa:

Raimo Rintamäki
Puheenjohtaja
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Tule hautausmaakierrokselle
Hautakivet ja muistomerkit

kertovat tarinoita ihmisistä.
Näitä tarinoita Ylistaron Oppaat
ovat esitelleet kuulijoilleen jo
18 kesänä hautausmaa- ja Van-
han keskustan kierroksilla. En-
simmäinen opastettu kierros
Ylistaron hautausmaalla järjes-
tettiin 16.7.1996. Silloin kerrot-
tiin mm. Ylistaron kirkkoherrois-
ta, herännäisyydestä ja Räng-
manneista. Sittemmin kierros-
ten aiheet ovat vaihdelleet vuo-
sittain. Välillä on kerrottu eri-
tyisesti opettajattarista, välil-
lä tutustuttu eri aikakausien
hautamuistomerkkeihin. Tänä
vuonna Ylistaron Oppaat järjes-
tävät hautausmaakierroksen
kahdesti, tiistaina 24.6 ja tiis-
taina 5.8. Kumpikin kierros al-
kaa klo.18.30 kirkkopihasta.

Vanhassa keskustassa ja san-
karihauta-alueella on pienellä
alueella paljon historiaa. Jouto-
päiväviikolla tiistaina 15.7 Ylis-
taron Oppaat esittelevät siellä
olevia muistomerkkejä ja ra-
kennuksia ja kertovat niihin liit-

tyviä tarinoita. Tänä vuonna
Kirja - Matin koulun viereen
muistomerkkinsä saanut Matti
Pohto on erityisen ajankohtai-
nen. Kirjailija Juha Hurme, Kan-
salliskirjasto, Suomen kirjasto-
seura Ja Ylen kulttuuriohjelmat
Kultakuume ja Strada ovat nos-
taneet Matti Pohdon merkityk-
sen suomenkielisen kirjallisuu-
den pelastajana esille ja ehdot-
taneet hänelle liputuspäivää.
Alueelta löytyy myös Junnoon
Salun, nykyiselle Kansallismuse-
olle paljon esineitä keränneen
henkilön muistomerkki. Sanka-
rihauta-alue kertoo sodistamme
ja uhrauksista, joita ne ovat
vaatineet. Näistä ja muusta his-
toriasta voit kuulla tulemalla
Kirmaus-hallin eteen 15.7 klo.
18.30.

Ylistaron Oppaat ry on toimi-
nut jo yli 21 vuoden ajan pää-
määränään tutustuttaa sekä
ylistarolaisia että muualta tule-
via Ylistaroon. Tunnuksemme
on: Ei reisuus rikastu mutta vii-
sastuu. Jos haluat lisätietoja

toiminnastamme tai Ylistaros-
sa olevista nähtävyyksistä net-
tisivumme ovat osoitteessa
www.ylistaronoppaat.net

Tervetuloa kesän hautaus-
maa- ja Vanhan keskustan kier-
roksille.

Marja Rekunen

61400 Ylistaro - puh. (06) 474 0600

O N N E K S I O N

MAALÄMPÖPUMPUT

NIBE - LÄMPÖÄSSÄ
JÄTEVESILAITTEET

UPO, LABKO, GREENROCK
KATTILAT; ÖLJY, PUU

ARITERM

KAIKKI ALAN TARVIKKEET

O
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www.muotek.fi
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61400 Ylistaro puh. (06) 474 5600

Kainaston kesäteatteri vie vieraalle maalle
Joutopäiväviikolla päästään nauttimaan Suomen

suveen kuuluvasta kesäteatterista. Kainaston nuori-
soseuralla sijaitsevassa Jyrkän kesäteatterissa esi-
tetään Joutopäiväviikolla kaksi esitystä teatteriryh-
mä Suvinäyttämön toimesta.

Vieraalla maalla -näytelmä kertoo sisaruksista,
Millasta ja Samista, jotka matkustavat Helsingistä
mummonsa hautajaisiin. Automatkan aikana he ka-
saavat kuvaa mummun, ja viisi vuotta aikaisem-
min kuolleen vaarin, elämänvaiheista apunaan mum-
mun jatkosodan ajalta säilynyt kirjeenvaihto ja
muistot vaarin sotatarinoista lapsuuden kesiltä. Va-
kavasti masentunut Milla lumoutuu sodasta, koska
kaipaa jotain, mikä räjäyttäisi tasapaksun arjen
hajalle. Sodan poikkeustila näyttäytyy Millalle ro-
manttisena ja jännittävänä seikkailuna. Siviilipal-
veluksen suorittanut, Aasiassa matkustellut, maail-
mankansalainen Sami tuomitsee siskonsa sotakai-
puun.

Helsingissä syntyneet Milla ja Sami lakkasivat käy-
mästä mummolassa teini-iässä. Puhelinyhteyskin on
ollut siitä lähtien lähestulkoon katkenneena. Nyt kun
mummo on poissa, monet kysymykset jäävät ilman
vastausta. Kuvaan jää häiritseviä varjoja. Kuka on
Tuntematon sotilas, jonka kanssa mummu käy kir-
jeenvaihtoa, vaikka on jo kihlautunut vaarin kans-
sa? Peltojen, metsien, ABC-liikenneasemien ja auti-
oituvien kylien keskellä sisaruksilla on aikaa pohtia
juuriaan ja asemaansa historian jatkumossa. Tutus-
tumalla isovanhempiensa tarinaan he oppivat yllät-
täen jotain myös itsestään.

Suvinäyttämö on neljän teatteriopiskelijan perus-
tama teatteriryhmä. Teatterin jäsenet opiskelevat

Teatterikorkeakoulussa ja Tampereen yliopiston Nä-
tyllä. Aino Pennasen käsikirjoittaman ja Riikka Ok-
sasen ohjaaman näytelmän rooleissa nähdään Paa-
vo Kääriäinen ja Hegy Tuusvuori.

Vieraalla maalla -esitykset järjestetään maanan-
taina 14.7. ja keskiviikkona 16.7. klo 19. Lipun hin-
ta on 12 euroa. Nuorisoseuran palvelut ovat käytet-
tävissä näytelmän aikana.

Hegy Tuusvuori mainitsee Nätyn nettisivuston esittelys-
sä erityistaidokseen Etelä-Pohjanmaan murteen hallinnan.

Urheilullisen Paavo Kääriäisen erityistaitojen listalta löytyy
pohjalaisittain kiinnostava asia: pesäpallo.
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Risto Räppääjä saapuu Matin-Tupaan

Risto Räppääjä ja Liukas Lennart on Räppääjä -sarjan neljäs elokuva.  Risto Räppää-
jän ja Nelli Nuudelipään rooleissa esiintyvät Samuel Shipway ja Sanni Paatso.

Elokuvateatteri Matin-Tupa
esittää maanantaina, 14.7. klo
18.00, koko perheen elokuvan
Risto Räppääjä ja Liukas Len-
nart.

Elokuvassa huippusuosittu,
kymmenvuotias, punatukkai-
nen Risto Räppääjä ja hänen
ystävänsä Nelli Nuudelipää su-
keltavat uusiin seikkailuihin.
Rauha-täti saa mielestään lois-
tavan idean: heidän pitää löy-
tää mies, joka olisi sopiva isä-
hahmo Ristolle. Risto ei ole ide-
asta ollenkaan innoissaan, eikä
myöskään heidän naapurinsa
Lennart, joka on itse ihastunut
Rauhaan. Sen vuoksi Lennart
yrittää luoda täydellisen mie-
hen, joka täyttäisi Rauhan jat-
kuvasti muuttuvat toiveet sii-
tä, millainen kunnon miehen
pitäisi olla.

Lennart saa huomata, ettei
ole ollenkaan helppoa yrittää olla
monta eri henkilöä yhtä aikaa.
Kun vielä Elvi-tätikin ihastuu
yhteen Lennartin luomista isä-
hahmoista, alkavat asiat men-
nä hulvattomasti solmuun.
Tämä unohtumaton kesä on
täynnä uskomattomia kiemuroi-
ta ja vauhdikkaita väärinkäsi-
tyksiä.

Timo Koivusalon ohjaaman ja
käsikirjoittaman elokuvan käsi-
kirjoitustiimiin kuuluvat myös
Sinikka ja Tiina Nopola. Pää-
osissa nähdään Samuel Shipway,
Sanni Paatso, Vesa Vierikko,
Minttu Mustakallio ja Riitta Ha-
vukainen.

Esityksen pituus on 80 mi-
nuuttia. Liput näytökseen ovat
7 euroa niin lapsilta kuin aikui-
silta.

Ylistaron Kainaston nuoriso-
seurantalossa on heinäkuussa
laaja taidenäyttely. Kesänäytte-
lyn järjestävät Seinäjoen kan-
salaisopistolla opiskelleet ko-
keilevan kuvataideryhmän jä-
senet. Kyseessä on näyttely, joka
ehdottomasti kannattaa nähdä
sekä taiteensa että ympäristön-
sä vuoksi, koska nuorisoseuran-
talossa on juuri valmistunut hie-
nosti toteutettu peruskorjaus.

Ryhmäläiset katsovat maail-
maa uteliaasti ja tekevät tai-
detta avoimin mielin. Tekemi-
sessä on sydämen paloa ja kun-

Taidetta avoimin mielin
kin oma ilmaisu on löytynyt ko-
keilun kautta. Kaikki ovat pit-
kään maalanneita ja näyttely-
toimintaan tottuneita. Ryhmän
ohjaajana on taidemaalari Vau-
la Sippola.

Näyttely on avoinna yleisölle
10.-31.7. päivittäin klo 12-18.
Näyttelyyn on vapaa pääsy. Sen
järjestämistä ovat tukeneet
LähiTapiola, Etelä-Pohjanmaan
Naisklubi ry. sekä Seinäjoen kau-
punki kulttuuripalvelut.

Pesistä ja rokkia joutopäiväkansalle
YKV:n pesäpallojaosto on vahvasti mukana Joutopäiväviikon tapahtumissa.Pesäpallon ystäville tarjoillaan todellinen herkkupala keskiviikkona 16.7. klo 18.00,

jolloin YKV:n kentällä nähdään miesten Ykköspesistä. Toisistaan ottavat mittaa Ylihärmän Pesis-Junkkarit ja Manse PP.  YKV:n miesjoukkueen edesottamuksia
pääsee seuraamaan viikon kuluessa kahteen otteeseen, kun YKV kohtaa torstaina kotikentällään Vähänkyrön Viestin ja perjantaina Nurmon Jymyn. Molemmat
ottelut alkavat klo 18.Pesiskatsomosta voi suunnistaa perjantaina Ravintola Taroon, ravintolan ja YKV-pesiksen yhteisiin Joutopäivän iltabileisiin. Lauteille
hyppää tuolloin Rock´n Rollas. Iltamenot alkavat klo 20.Lauantaina meno jatkuu entistä hurjempana, kun Taron lavan valtaa Black Dog´s. Lauantain ohjelmaan
kuuluu myös karaokea. Joutopäivän iltariennot käynnistyvät samalla kellonlyömällä kuin perjantaina. Sunnuntaina on vielä mahdollisuus käydä nauttimassa Taron
lounasta klo 11-15.Tervetuloa viihtymään sekä pesiskentälle että Ravintola Taroon!
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TRAKTORIURAKOINTI

VELJEKSET KUISMANEN

0400-265 593, 0400-269 138

Eläinelämyksiä ja kesäkivaa 4H-
elämysmaailmassa

4H-elämysmaailmassa kesä
on parhaimmillaan: haassa lai-
duntavat ponit ja vasikat, vie-
ressä röhkivät ja tonkivat pos-
sut, takalaitumella parin kuu-
kauden ikäiset karitsat määki-
vät emänsä jaloissa ja etupi-
han häkissä kuopsuttelee kana-
parvi. Silloin tällöin vuohet ka-
listelevat sarviaan ja koira hau-
kahtelee halutessaan mukaan
juoksukisaan.

4H-elämysmaailma on auki
2.6.-2.8. ma-la klo 10-16. Ko-
tieläinpihan lisäksi elämysmaa-
ilmaan kuuluu leikkipuisto sekä
hevostyökonemuseo. Lisäksi
maksutta saa ajella polkuau-
toilla ja -traktoreilla, keinua
jättikeinussa, hyppiä trampo-
liinilla, pelailla pihapelejä sekä
paistaa omia eväitä grillika-
toksissa. Maksullisena oheis-
palveluna tarjoamme ponitalu-
tusratsastusta sekä kärryaje-
lua.  Lauantaisin on teemaoh-
jelmaa: heinäkuun alussa on
esimerkiksi tulossa keppihe-
vosleiri ja –kisat, joihin ehtii
vielä ilmoittautua.

Alueen portilla olevasta kios-
kista saa pääsylippujen lisäksi
ostaa kahvia, jäätelöä ja mat-
kamuistoja. Tilauksesta voim-
me myös järjestää pullakahvit
museohallin kokoustilassa. Mu-
seohallin sekä erillisen sauna- ja
takkahuonerakennuksen ko-
kous- ja saunatilat ovat myös
vuokrattavissa erilaisia tilai-
suuksia varten ympäri vuoden.

4H-elämysmaailma Ylistaron
Mäki-Pohdossa on osa Lakeuden
4H-yhdistyksen toimintaa. Sen
tarkoituksena on tarjota per-

heille viihtyisät puitteet viet-
tää yhteistä kesäpäivää, tar-
jota lapsille ja nuorille mah-
dollisuus tutustua maatilan
eläimiin ja historiaan sekä
toisaalta työllistää paikallisia
nuoria asiakaspalvelu-, eläin-
tenhoito- ja kunnostustehtä-
vissä.

Joutopäiväviikon torstaina
17.7. järjestämme iltapyöräi-
lyn, jonne lähdetään koulukes-
kuksen pihasta klo 17.30. Pyö-
räilyreitti kulkee hautaus-
maan takaa Tuulivuorentietä
Mäki-Pohtoon. Perillä voi tu-
tustua eläimiin, ostaa vohve-
lia, makkaraa tai muuta eväs-
tä kioskista ja pelailla vaikka
erän mölkkyä. Portit suljetaan
viimeistään klo 19.30, mutta
takaisin voi pyöräillä omaan
tahtiin haluamaansa reittiä.
Sisään-    pääsy pyöräilyn yh-
teydessä on       ilmainen.
Retkellä on säävaraus. Lisä-
tiedot: www.lakeus.4h.fi tai
0400 165 279

Kausi 2013-2014 on ollut jäl-
leen onnistunut YK-V:n pai-
nijoilla. Menestystä on tullut
laajalla rintamalla ja harrasta-
jia  on riittänyt. Kärkimäen pai-
nikämpällä on ollut tekemisen
meininki ja ajoittain todella
tiivis tunnelma suuren painija-
määrän ansiosta.

SM-mitaleja on tullut usei-
ta. Noora Korpi, Emma Kujala,
Serafia Mannila, Eetu Saukko-
saari, Tomi Loukola ja Nestori
Mannila ovat saavuttaneet
menestystä SM-tason kilpai-
luissa. Neljä ensiksi mainittua
edustivat jopa Suomea Poh-
joismaiden mestaruuskilpai-
luissa Turussa.

Salilla on kaiken kaikkiaan
käynyt noin 40 eri ikäistä poi-
kaa ja tyttöä opettelemassa
painin saloja. Valmennuksesta
ovat vastanneet Matti Kujala
ja Heikki Rintamäki.

Marraskuussa kävimme
Ruotsin Västeråsissa Lilla Mä-

YK-V:n paini myötätuulessa

larcupen painikilpailussa. Ruot-
sin reissu kasvatti jo ennestään
hyvää yhteishenkeä painijoiden
keskuudessa. Itsenäisyyspäivä-
nä painijaosto järjesti suuren
menestyksen saaneen itsenäi-
syyspäivän lounaan Ylipään nuo-
risoseuralla.

Uusi kausi alkaa jälleen syk-
syllä ja uudet painijat ovat ter-
vetulleita. Toukokuussa 2015 YK-
V on saanut järjestettäväkseen

miesten kreikkalais-rooma-
laisenpainin SM-kilpailut. YK-
V:n perustamisesta tulee ensi
vuonna 70 vuotta ja sen kun-
niaksi painiliitto myönsi kil-
pailut YK-V:n järjestettäväk-
si. Kilpailut ovat suuri ponnis-
tus seuralle, mutta yhteistyöl-
lä niistä varmasti selvitään.

YK-V:n paini toivottaa kai-
kille lämmintä kesää ja ilois-
ta markkinamieltä!

Turkka Uotila
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Ylistaron Kilpa-Veljien pe-
säpallojaosto on jo melko pe-
rinteikäs näky kesän pesäpal-
lopiireissä. Sotien jälkeen
aina 1950-luvun puoliväliin
saakka pesäpallo oli Ylistaros-
sa suosittua. Toiminta pyöri
vaihtelevalla menestyksellä
aina 70-luvun loppuun, jolloin
viimeinen YKV:n joukkue ka-
tosi sarjoista. Tämän jälkeen
toiminnassa oli pitkä tauko,
kunnes pelit käynnistyivät
uudelleen 80-luvun lopulla.

YKV on parhaimmillaan yl-
tänyt ykköspesikseen, joka
on valtakunnan toiseksi kor-
kein sarjataso. Ykköspesistä
joukkue pelasi 2000-luvulla
yhteensä neljä vuotta. Vii-
meiseksi kesäksi ykköspesik-
sessä jäi kaudella 2010 pelat-
tu kausi, jonka YKV pelasi
käytännössä kokonaan Nur-
mon Jymyn lainamiehillä. Nuo-

ri joukkue ei kyennyt enää
uusimaan sarjapaikkaansa,
joten kausi meni erittäin
mollivoittoisesti.

Samaan aikaan YKV:ssä
pelasi maakuntasarjassa seu-
ran kakkosjoukkue, joka vuo-
desta 2011 lähtien on toimi-
nut edustusjoukkueena.
Joukkueen runko on pääosin
koostunut aidoista nuorista
ylistarolaismiehistä, mutta
mukaan on liittynyt vuosittain
miehiä myös muualta lähialu-
eelta. Kuitenkin aina ajatus
on ollut, että omilla pojilla
mennään.

Tälle kaudelle joukkue lähti
pienellä, mutta sitäkin tii-
viimmällä nipulla kauteen.
Joukkueeseen kuuluu 14
kenttäpelaajaa ja kaksi laina-
miestä. Uusia kasvoja on taas
saatu värittämään paikallis-

ta pesäpallokesää, joista nä-
kyvimpänä toistaiseksi ovat
esiintyneet Ylihärmästä tullut
Arttu Saari ja taukoa pitänyt
Jukka-Pekka Kangasmäki.

Talven aikana vanha run-
ko harjoitteli osittain Ylihär-
män ykköspesisjoukkueen
kanssa. Lopullinen joukkue
on muodostunut varsin myö-
hään maaliskuussa, joten pe-
likään ei vielä ole aivan ollut
sitä, mitä se voisi olla. Merk-
kejä hyvästä pelistä on jat-
kuvasti ilmassa, joten edes-
sä on varsin mielenkiintoinen
heinäkuu, jolloin kamppail-
laan ketkä jatkavat ylempään
ja ketkä alempaan jatkosar-
jaan.

Pohjanmaan maakuntasar-
ja on kovin vuosiin. Yksikään
kamppailu ei ole läpihuuto-
juttu tänä kesänä kenelle-

kään, mikä on hieno juttu ylei-
sön ja koko pesäpallon kannal-
ta. Kuitenkin sarjan ennakko-
suosikin viittaa pitää vuodesta
toiseen kokenut Team Atria,
joka hallitsee vuodesta toiseen
sarjaa.

Takana on toistaiseksi neljä
ottelua. Sarja-avauksessa koti-
joukkue teurasti Jalasjärven
suoraan 2-0 (11-3, 11-8), mut-
ta sen jälkeen on tullut kolme
tappiota putkeen Lappajärvel-
tä, Lapualta ja Peräseinäjoelta.
Seuraava kotiottelu pelataan
11.7. klo 18.00, kun vastaan
asettuu Koskenkorvan Urheili-
jat. Vajaa viikko tästä ja on
Joutopäivien tuplakotiottelut,
kun 17.7. pelataan ottelu YKV –
Vähäkyrö ja 18.7. YKV – Nurmon
Jymy.

YKV:n tavoitteet tälle kesälle
eivät ole tuloksellisia. Tavoite

on pelata rohkealla ilmeellä,
haastaa ja taistella voitosta joka
ikisessä ottelussa. Joukkueen
luonteeseen kuuluu olla ylpeä te-
kemisestään ja sitä joukkue on-
kin. Yli puolet joukkueen jäse-
nistä asuvat tai ovat lähtöisin
Ylistarosta, joten YKV on jokai-
selle jäsenelle tärkeä asia. Kaikki
merkit toiminnan selkeään nou-
suun ovat olemassa, kun vain
riittävän hiljalleen otetaan aske-
lia eteenpäin.

"YKV panee tuulemaan"
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Kaksi ja puoli vuotta sitten
ylistarolaisen Loukolan perheen
poikanelikko pisti parastaan yl-
leen ja laulaa luikautti isänsä
Raimon 50-vuotispäivillä juhla-
väen sydämiin. Ryhmän esityk-
seen mieltynyt Simo Nikula oli
sitä mieltä, että pitäähän bän-
dille keksiä asiaankuuluva nimi,
joten poppoo ristittiin Loukolan
Sheikeiksi, heidän ohjelmis-
toonsa kuuluvan Frederikin hi-
tin, Sheikki Ali Hassanin, mu-
kaan.

Tämän jälkeen Loukolan
Sheikit on ollut tuttu viihdyttä-
jä monissa, pohjalaisissa tilai-
suuksissa. Poikien bändi on käy-
nyt musisoimassa paikkakun-
tansa tapahtumissa, perhejuh-
lissa sekä seurakunnan tilai-
suuksissa. Rytmiryhmän esityk-
siä on nähty ja kuultu myös Sei-
näjoen Joupiska soi -tapahtu-
massa sekä Teuvan siirrettävi-
en saunojen kokoontumisajois-
sa.

Loukolan hurmuripojat viihdyttävät markkinakansaa
Tällä hetkellä poikien ohjel-

misto sisältää noin 20 kotimais-
ta kappaletta. Esitettävät lau-
lut ovat pääosin iskelmämusiik-
kia, kuten Tapani Kansan, Fre-
derikin ja Kari Tapion tuotan-
toa. Bändi taitaa myös lasten-
laulut ja virret. Rokimpaa osas-
toa edustavat Klamydian ja Din-
gon levytykset.

Nuorten miesten orkesteri
kipuaa lavalle aina viimeisen
päälle tyylikkäänä. Blues Brot-
hers -tyylinen kokonaisuus hat-
tuineen, kravatteineen, ja tilan-
teen mukaan myös aurinkola-
seineen, on poikien äidin Sarin
ideoinnin tulos.

Loukolan Sheikeissä esiinty-
vät 14-vuotias Rami, 12-vuoti-
as Tomi, 9-vuotias Konsta sekä
7 vuotta täyttänyt Santeri, joka
oli vasta nelivuotias bändin
aloittaessa toimintaansa. Rami
tunnetaan taitavana ja moni-
puolisena soittajana, jonka hyp-

pysissä soivat koskettimien
ohella myös saksofoni ja kita-
ra. Hänen bravuurejaan ovat
muun muassa rautalankamu-
siikkiklassikot. Ramin rinnalla
laulusta vastaavat pikkuveljet,
joista Tomi harjoittelee myös
rumpujen soittoa.

Loukolan Sheikit esiintyy
markkina-alueella sunnuntaina
kahteen otteeseen. Ensimmäi-
nen setti kuullaan klo 11.45 ja
jälkimmäinen klo 14.

Teksti ja kuva: Eija Niemis-
tö

Sheikeille pukkaa keikkaa. Santeri (vas.), Konsta, Tomi ja Rami
ovat nuoresta iästään huolimatta jo rutinoituneita esiintyjiä.

14.7. Hirvenpyöräily Järvirannan radalla klo 18
Järj. Ylistaron Riistanhoitoyhdistys.
Elokuvateatteri Matin-Tupa: Risto Räppääjä ja Liukas Lennart klo 18
Koko perheen elokuva. Liput 7 €/kpl.
Kainaston nuorisoseura: Vieraalla maalla -kesäteatteriesitys klo 19  Liput 12 €
15.7. Iltarastit klo 17-19
Järj. Ylistaron Kilpa-Veljet, suunnistusjaosto.
Opastettu kierros Ylistaron vanhassa keskustassa klo 18.30
Lähtö Kirmaus-hallin edestä. Vanhan keskustan ja sankarihauta-alueen kierrok-
sella tutustutaan alueella oleviin muistomerkkeihin ja henkilöihin, joista ne
kertovat. Järj. Ylistaron Oppaat.
16.7. Perhepiknik Meijerinrannassa klo 18.00
Rentoa piknik-tunnelmaa koko perheelle. Omat eväät ja viltti mukaan. Tapah-
tumassa mukana kulttuurihurautus ja elävää musiikkia. Järj. MLL Ylistaron
yhdistys.
Pesäpalloa: Ylihärmä-Tampere, miesten Ykköspesis, Ylistaron pesäpallostadion
klo 18 Liput 6 €/8 € kpl
Kainaston nuorisoseura: Vieraalla maalla -kesäteatteriesitys klo 19
Liput 12 €/kpl
17.7. Opastettu pyöräilyretki 4H-elämysmaailmaan klo 17.30 -19.30
Lähtö koulukeskuksen pihamaalta. Reitti kulkee hautausmaan takaa Tuulivuo-
rentietä Mäki-Pohtoon. Paikan päällä lätynpaistoa ja muuta pientä ohjelmaa.
Pyöräilijöille ilmainen sisäänpääsy Elämysmaailmaan. Järj. Lakeuden 4H-yhdis-
tys.
Pesäpalloa: YKV-Vähäkyrö, miesten maakuntasarja, Ylistaron pesäpallostadion
klo 18
18.7. Pesäpalloa:YKV-Nurmo, miesten maakuntasarja, Ylistaron pesäpallosta-
dion klo 18
Joutopäivän iltabileet, Ravintola Taro, klo 20 alkaen Rock´n Rollas, liput 10 €
19.7. Multi-Sport seikkailukilpailu Ylistaron urheilupuistossa klo 12
Kilpailussa on kolme sarjaa: Trio Open mies- tai sekajoukkueille, Trio Lady
naisjoukkueille sekä Lasten Multi-Sport, joka on tarkoitettu 8-12-vuotiaille
tytöille ja pojille. Ilmoittautumiset kaikkiin sarjoihin 16.7.mennessä. Ilmoittau-
tumislomake ja -ohjeet löytyvät sivustolta www.ykv.fi
Joutopäivän iltabileet, Ravintola Taro, klo 20 alkaen
Black Dog´s & karaoke, liput 10 €

20.7. Joutopäivämarkkinat klo 11-18 Ylistaron koulukeskuksessa
Joutopäivämarkkinoilla on teemana Kansainvälisyys.
Ohjelma:
klo 11.00 Markkinatori avautuu
klo 11.30 Markkinoiden avaus Ylistaron yrittäjien puheenjohtaja Reijo Virtanen
klo 11.45 Loukolan Sheikit
klo 13.00 Ylistarosta kansainvälisiin tehtäviin
Omasta työstään kertovat:
Helena Tuuri, Prahan suurlähettiläs 15.8.2014 alkaen
Sinikka Koski, Erityisasiantuntija Afganistanin suurlähetystö
Kauko Hölsö, IT-Asiantuntijatehtävissä monissa eri Afrikan maissa, eläkkeellä
klo 14.00 Loukolan Sheikit
Klo 18.00 Markkinat suljetaan.
Markkinapäivään sisältyvät:
- Varjoliitonäytös sään salliessa ja varjoliitäjien toiminnan esittelyä
- Kuljetusliike Jussi Lintala Oy:n kuljetuskaluston esittelyä
- Wanhojen Zetorien näyttely
- Kriikun Myllyn jauhatusnäytökset myllyllä klo 13 ja 15. Myllyn kesäkahvila

palvelee tapahtuman ajan
- Markkina-alueelle ilmainen, non-stop -kuljetus Zetorilla. Lähtö Ylistorilta. Reitti

kulkee kirkon kupeesta Kirja-Matin koululle, josta jatketaan myllyn ohitse
markkinapaikalle. Kyytiin voi nousta joko torilta tai Kirja-Matin parkkipaikalta.

Joutopäiväravit Mäki-Pohdon ravi- ja ratsastuskeskus klo 18
Liput 8 euroa/kpl.

Joutopäiväseurat Virtalan seuratuvalla klo 19
Kahvitus klo 18. alkaen. Järj. Hilkka ja Mikko Aila. Kolehti kappeliseurakunnan pyhäkou-
lutyölle.

Joutopäiväviikon ohjelmassa lisäksi:
Kainaston nuorisoseura:taidenäyttely
- avoinna yleisölle päivittäin klo 12-18 (31.7. saakka), vapaa pääsy
- Järj. Seinäjoen kansalaisopiston kokeilevan kuvataideryhmän jäsenet
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Puh. 0400-661 535 www.lintala.com
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YLISTARON KUKKAKAUPPA JA
HAUTAUSPALVELU BAUER

Meiltä kotimaiset arkut, kuljetukset
ja kukat iloon ja suruun

Matinpalontie 1, 61400 Ylistaro
Puh. 474 0286, 044 580 4286

VELJEKSET

KARHUNEN
040-587 8410, 040-511 6407

Hydrauliletkut- ja liittimet traktorien
ja työkoneiden rengastyöt

Joutopäivävierailla on mah-
dollisuus tutustua markkina-alu-
een läheisyydessä sijaitsevaan
Kriikun Myllyyn ja sen yli sata-
vuotiseen historiaan. Kauniin
Kirkonkosken rannalla sijaitse-
va mylly on edelleen perustaja-
suvun Kriikun omistuksessa.
Suojellut rakennukset, mylly ja
myllytupa-ravintola, on kunnos-
tettu ja entisöity matkailukäyt-
töön.

1870-luvun lopulla valmistu-
neessa kolmikerroksisessa ve-
simyllyssä on neljä kiviparia ja
ryynikoneita eri aikakausilta.
Niillä jauhettiin myös lähiseutu-
jen viljaa; erityisesti ruista ja
ohraa sekä leipäjauhoiksi että
ryyneiksi. Kylämyllyjen merkitys
on aina ollut laajempi kuin pel-
kästään viljan jauhatuspaikka-
na toimiminen. Niissä ihmiset
myös tapasivat toisiaan ja kuu-
livat pitäjän uutiset.

Kriikun Mylly järjestää jouto-
päivävieraille kaksi jauhatus-
näytöstä markkinasunnuntaina
klo 13 ja 15, tarjoten näin tilai-
suuden tutustua vanhoihin pe-
rinteisiin ja menetelmiin.

Myllyn kesäkahvila palvelee
asiakkaitaan koko markkina-
päivän ajan. Tunnelmalliseen
myllytupakahvilaan mahtuu ker-
rallaan noin 40 henkeä.

Kriikun Myllyn upea maalaismiljöö henkii historiaa. Kuva: Eija Niemistö

Kriikun Mylly jauhaa joutopäiväväelle
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Oletko varmistanut, että sinulle jää rahaa  
asunnon oston jälkeen myös lomaan?

Teemme sen mahdolliseksi

Kartoitetaan yhdessä kokonaistilanteesi 
asuntolainan oton yhtey dessä. Näin sinulle 
jää rahaa nauttia elämästä myös asunnon 
oston jälkeen. Meiltä saat hyvät neuvot ja 
hyvät hinnat .

Soita 0200 3000 (pvm/mpm) ma–pe 8–20 
tai tule käymään konttorissamme.

Löydä sinulle sopiva asuntolaina osoit-
tees ta nordea.fi/asuntolaina.
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Kaukolanraitti 3
Ylistaro
0200-3000
nordea.fi
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Pesis kiinnostaa ylistarolaisjunnuja
YKV:n E-poikien vetäjät,

Jukka Polvi-Lohikoski ja Tom-
mi Myllymäki, ovat luotsanneet
omaa junnuporukkaansa kol-
misen vuotta. Vuosina 2002 ja
2003 syntyneen pelaajiston in-
nokkaimmat jäsenet tarttuivat
pelivälineisiin viime marras-
kuussa, ja kevään edetessä
ulkokentillä kirmasi jo suuri
joukko keltamustia palloilijoi-
ta.

- Tällä hetkellä joukku-
eessa on mukana 15-16 pelaa-
jaa, joiden lisäksi mukana har-
joittelee muutama nuorempi
juniori. Kysyntää porukkaan ja
pesäpallon pariin olisi vieläkin
enemmän. Pelaajia riittäisi,
mutta tarvittaisiin lisää aktii-
visia, toimintaan sitoutuneita
vetäjiä, he toteavat.

Ylistaron E-poikajoukkue on
tällä hetkellä ainut seuran ju-
nioripesisryhmä, mutta tilan-
ne saattaa muuttua jo ensi
kaudella, mikäli F-pojat saa-
vat koottua rivinsä kuntoon.
Asiasta kiinnostuneita, kysei-
seen ikäluokkaan kuuluvia pe-
laajia, tuntuisi ainakin tällä
hetkellä olevan riittävästi.
Tähänkin porukkaan kaivattai-
siin siis tulevaisuudessa veto-
vastuun ottajia.

Pesistä ja muuta sporttia

YKV:n pesiskoulu keräsi pari
kesää sitten mukavasti osal-
listujia. Polvi-Lohikosken
mietteissä on käynyt pesiskou-
lun uudelleen käynnistäminen,
ja lajin tutuksi tekeminen niil-
le lapsille, joita kansallispelim-
me alkeet kiinnostavat.

Pesäpallo on jo vahvasti
mukana YKV:n pyörittämässä,
viikoittaisessa urheilukoulus-

sa, jonka vetäjinä vuorottele-
vat seuran eri jaostot. Pesik-
seen, ja muuhun lajitarjon-
taan, tutustutaan urheiluken-
tällä monipuolisesti ja leikin-
omaisesti. Urheilukouluun ovat
tervetulleita mukaan 4-12-vuo-
tiaat tytöt ja pojat, jotka jae-
taan paikan päällä pienempi-
en ja isompien ryhmiin.

Kolme kokoonpanoa

YKV:n pesäpallojaoston pu-
heenjohtajana toimiva Jukka

Polvi-Lohikoski vastaa myös
seuran miesjoukkueen pelin-
johdosta yhteistyössä Anssi
Pietilän kanssa. Maakuntasar-
jan länsilohkossa iskevä jouk-
kue löytyy tällä hetkellä sarjan
keskikastista.

- Tälle kaudelle ei ole
asetettu erityisiä tavoitteita.
Porukka on ok, ja touhu on
mielestäni ihan hyvällä mallil-
la. Vaasan Mailan farmi takaa
sen, että B-ikäisiä pelaajia on
mahdollisuus saada mukaan
kokoonpanoon, mikäli tarvet-

ta tulee, hän selvittää
Polvi-Lohikosken viuhka-

vastuu yltää myös kuntarajo-
jen ulkopuolelle. Vuonna 2004
oman peliuransa lopettanut
ylistarolainen johtaa peliä  Yli-
härmän Pesis-Junkkarien
miesten Ykköspesis-joukku-
eessa.

-Kipinä lajiin on kova, ja
elämä on täyttä pesäpalloa näi-
den kolmen joukkueen kans-
sa, puuhamies kiteyttää.

Teksti ja kuva: Eija Niemistö

YKV:n E-poikien yhteishenki on korkealla. Jukka Polvi-Lohikosken ja Tommi Myllymäen johtama jouk-
kue pelaa kesässä noin kymmenkunta ottelua. Treeneissä porukka käy pari kertaa viikossa.
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Oravapolkuviestistä hopeaa
YKV:n tytöille

YKV:n nuoret suunnistajat onnistuivat
nappaamaan viestistä hyviä sijoituksia,
mutta jalometalliakin tarttui mukaan, kun
YKV:n D11-13-sarjan ykkösjoukkue nap-
pasi hienosti hopeaa. Joukkueessa suun-
nistivat Roosa Pohtola, Noora Pohtola ja
Henriikka Hölsö.

Äärimmäisen tasaisessa sarjassa ava-
usosuuden juossut Roosa toi joukkueen
kolmantena ensimmäiseen vaihtoon vain
kolme sekuntia jääneenä kilpailua ensim-
mäisessä vaihdossa johtaneesta Kortes-
järvestä. Noora oli nostanut toisella osuu-
della YKV:n toiseksi, mutta tällä kertaa
Kortesjärvi tuli sekunnin perässä ja Kau-
hajoki johti sarjaa kolmen sekunnin erol-
la ylistarolaisiin.

Kilpailun ratkaisu nähtiin vasta aivan
loppusuoralla, jossa Henriikka ratkaisi ho-
peamitalit ylistarolaisille vain sekunnin
erolla kolmanneksi tulleeseen Kauhajo-
keen.

Samassa 15 joukkueen sarjassa kilpai-
lut YKV:n kakkosjoukkue sijoittui sarjas-
sa yhdeksänneksi. Kakkosjoukkueessa
juoksivat Aliina Vuorela, Terhi Kaksonen
ja Maija Sippola.

H14-16-sarjassa juossut joukkue nap-
pasi neljännen sijan, jääden ainoastaan
reilun minuutin pronssimitalista. Ensim-
mäisillä osuuksilla juoksivat Johannes
Vuorela ja Niko-Petteri Pukkinen. Niko-
Petteri toi toiselta osuudelta joukkueen
vaihtoon kuudentena ja kolmannen osuu-
den juossut Teemu Kaksonen onnistui
nostamaan joukkueen vielä neljänneksi,
mutta jäi kuitenkin kolmanneksi tullees-

ta Rasti-Jussien kakkosjoukkueesta reilun minuutin.

H10-sarjassa juossut trio Topi Nivukoski, Vilja-
mi Valli ja Juho Karhunen sijoittuivat sarjassaan
kuudenneksi.

ja sitten tytöt ...

Ensin starttasivat pojat …

YKV:n D11-13-sarjan joukkue nappasi hienosti hopeami-
talit kotiinviemisiksi.
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Kauko Hölsö

Kauko Hölsö on kotoisin Ylis-
taron Kärkimäestä. Hän lähti
kansainvälisiin tehtäviin vuon-
na 1980, toimien YK:n palve-
luksessa, Botswanassa, kahden
vuoden komennuksella.

Suomeen Hölsö palasi vielä
kolmeksi vuodeksi, mutta vuo-
den 1985 puolessa välissä hän
lahti kanadalaisen vaimonsa,
Louisen, kanssa Vancouveriin,
Kanadaan. Sieltä matka jatkui
muutaman kuukauden jälkeen
Wellingtoniin, Uuteen Seelan-
tiin.

Aviopari viihtyi Uudessa See-
lannissa neljä vuotta, kunnes
taas pakattiin. Seuraava koh-
de oli Entebbe - Kampala,
Uganda, missä Hölsö työsken-

Ylistarosta maailmalle – kansainvälistä kerrontaa
markkinapäivänä

Ylistaron Joutopäivämarkkinoiden teemana on tänä vuonna Kansainvälisyys. Markkinasunnuntaina, kello 13 alkaen, markkinaväellä on mahdollisuus tutustua
kolmeen ylistarolaislähtöiseen henkilöön, heidän tarinoihinsa ja työskentelyynsä kansainvälisissä tehtävissä.

teli YK:n palveluksessa neljä
ja puoli vuotta tehden väes-
tölaskentaa.

Ugandan jälkeen Hölsö jat-
koi kahden vuoden ajan sa-
moissa tehtävissä Addis Aba-
bassa, Etiopiassa. Sieltä hän
siirtyi amerikkalaisen kon-
sulttifirman palvelukseen ja
johti vuoden ajan Etiopian
Keskuspankin tietokoneista-
mista.

Etiopian jälkeen Kauko
Hölsö teki yhteistyötä Vietna-
min ja Australian pankkien
kanssa. Vuonna 1998 oli edes-
sä muutto Kairoon, Egyptiin.
Seuraavan vuonna tie vei Bi-
shkekkiin, Kirgiisiaan, missä
hän teki yhteistyötä 18 pan-
kin kanssa.

Vuonna 2000 Hölsön veri
veti takaisin Afrikkaan – täl-
lä kertaa Punaisen Meren ran-
nalle Asmaraan, Eritreaan,
missä hän rakensi pankeille
tietokonekeskusta. Eritreas-
sa Hölsö toimi myös Suomen
kunniakonsulina vuoden 2003
loppuun saakka.

Eritreasta Kauko Hölsö pa-
lasi vaimonsa kanssa Vancou-
veriin, ja sieltä viime vuon-
na paluumuuttajana takaisin
Ylistaroon.

Sinikka Koski

Ylistaron Kitinojalta kotoi-
sin oleva Sinikka Koski val-
mistui Ylistaron lukiosta
vuonna 1983.

Hän työskentelee erityis-
asiantuntijana Suomen suur-
lähetystössä Kabulissa Afga-
nistanissa. Hänen tehtäviin-
sä kuuluvat Suomen kehitys-
yhteistyöhankkeiden suunnit-
telu, niihin liittyvä raportointi
sekä Afganistanin turvalli-
suussektorin seuranta.

Ennen Afganistania Koski
oli viisi vuotta Suomen suur-
lähetystössä Abujassa Nigeri-
assa.

Aiemmin hän on työsken-
nellyt myös New Yorkissa ja
Wienissä.

Helena Tuuri

Ylistarossa syntynyt ja kou-
lunsa käynyt Helena Tuuri opis-
keli lakimieheksi Helsingin yli-
opistossa ja istui varatuomarin
arvoon vaadittavat käräjät Kau-
hajoen tuomiokunnassa. Hän
työskenteli Helsingin yliopiston
oikeustieteellisessä tiedekun-
nassa ja asianajotoimistossa
sekä sivutoimisesti myös Kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa.

Kansainväliset asiat vetivät
Tuuria puoleensa, ja yksi nuo-
ren lakimiehen alkuaikojen teh-
tävistä olikin perustaa Ulkomi-
nisteriön palkkaamana konsult-
tina Suomeen kansalaisjärjes-
töjen kehitysyhteistyötä koordi-
noiva kehitysyhteistyön palve-
lukeskus Kepa. Vuonna 1987
käydyn kansainvälisten asioiden
valmennuskurssin KAVAKU:n jäl-

keen hän siirtyi ulkoasiainmi-
nisteriöön diplomaattiuralle.

Kotimaassa työskentelyn
ohella Tuuri työskenteli ulko-
asiainsihteerinä Pariisin suur-
lähetystössä 1988 sekä lähe-
tystöneuvoksena Brysselin EU-
edustustossa 1993-1997.

Euroopan Unioniin liittyvät
asiat ovat koko työuran ajan
muodostaneet suuren osan
Tuurin työnkuvasta ja niihin
liittyy myös ulkoministeriön ul-
kopuolella palveltu aika. Vuo-
sina 2002-2008 Tuuri oli virka-
vapaalla ulkoministeriöstä,
työskennellen 2002-2003 edus-
kunnan suuren valiokunnan va-
liokuntaneuvoksena, 2003-
2006 pääministeri Vanhasen
EU-neuvonantajana ja 2006-
2008 valtioneuvoston EU-sih-
teeristön alivaltiosihteerinä.

Vuonna 2008 Tuuri palasi ta-
kaisin ulkoministeriöön Lähi-
idän ja Pohjois-Afrikan yksikön
päälliköksi. Keväällä 2014 Tuu-
ri nimitettiin Suomen suurlä-
hettilääksi Prahaan, jossa
työskentelyn hän aloittaa elo-
kuun puolivälissä.

Kuluneena talvena kilpailtiin
ensimmäistä kertaa Etelä- Poh-
janmaan hiihdon piiricupissa.
Kilpailusarja oli 11–16 - vuoti-
aille hiihtäjille. YK-V saavutti
cupissa kakkossijan heti Sei-
näjoen hiihtoseuran jälkeen,
kun mukana oli kilpailijoita 20
eri seurasta.

Emma Pitkäranta vei tämän
uuden cupin voiton 11-vuotiais-
sa tytöissä ja Johannes Vuore-
la voitti 14-vuotiaiden poikien
sarjan. Hopealle kokonaiskil-
pailussa sijoittuivat Noora Poh-
tola (T12), Aliina Vuorela (T13)
ja Pekka Frusti (P11). Pronssi-
sijalle oikeuttavat pisteet ki-
soista keräsi Roosa Pohtola
(T12.)

Henkilökohtaisilla matkoil-
la piirinmestareiksi hiihtivät
Johannes Vuorela (M14) ja
Karri Hakala (M18).  Aliina
Vuorela sai hopean T13-sar-
jassa. Lisäksi saimme jälleen

YK-V toinen hiihdon piiricupissa
Seinäjoen Jouppilan vuorelle.
YK-V:n järjestämä pariviesti-
kisakin jouduttiin hiihtämään
Jouppiskan maastoissa. Myös
hiihtokoulu ja Pohjankyrö-
murtsikkacup kärsivät tänä
vuonna lumen puutteesta. On-
neksi vuodet eivät ole saman-
laisia tässäkään suhteessa,
vaan toiveissa on runsaslumi-
nen ja menestyksekäs hiihto-
talvi 2014–2015.

monta “ hyvää, mutta har-
mittavaa” nelossijaa. Vies-
teissä mitalin saivat P14-
joukkue (Santeri Niemi, Jo-
hannes Vuorela, Pauli Frusti)
ja T12- sarjan Emma Pitkä-

ranta, Noora Pohtola ja Roosa
Pohtola. Kauden yllättävin mi-
tali tuli, kun Karri Hakala, Mik-
ko Viitamäki ja Lauri Laakso,
vastoin kaikkia ennakkoveik-
kailuja, hiihtivät yleisen sarjan
piirinmestaruusviestin voit-
toon.

YK-V oli jälleen edustettuna
niin Hopeasomman loppukil-
pailussa kuin SM-kisoissakin.
SM-kultaan (kuten myös SM-
hopeaan ja SM-pronssiin) hiihti
18-vuotiaissa Karri Hakala.

Kulunut talvi oli hiihtäjille
sangen haasteellinen lumipulan
takia. Suoraan kotiportilta ei
päässyt tänä vuonna hankikan-
nolle hiihtelemään, mutta on-
neksi lumitykit tekivät lunta
niin Isonkyrön Ylipäähän kuin

 Iloisia ilmeitä hiihtokauden päätösjuhlassa.

Anne-Maria Hakala
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0400-367 587

0500-367 587

Esa Rusula
Ylistaro

TAXIPALVELUT

1+8 h
invataxi

1+6 h
tila-auto

Soittele, niin sovitellaan!

Vapaa kouluajoista

puh. 044 788 5100

Helpoin tapa tukea ylistarolaista urheilua on liittyä oman urheiluseuran jäseneksi. Joutopäi-
vämarkkinoilla Yk-V:n  vaunulla se käy kaikkein helpoiten. Ilmoitat nimesi, syntymäaikasi ja
osoitteesi ja sinut kirjataan jäsenluetteloon. Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 10€ ja perhe-
jäsenyydeltä 20€. Perhejäsenyydellä voit ilmoittaa jäseniksi kaikki talouteen kuuluvat ihmi-
set ,oli heitä sitten kaksi tai kymmenen. Jäsenmaksuja  voimme ottaa vastaan vain kätei-
sellä markkinoiden aikana. Jäsenmaksun maksaneet uudet jäsenet osallistuvat arvontaan,
jossa palkintoja 50€ lahjakortti. Arvonta suoritetaan markkinoiden lopuksi sunnuntaina
20.7.2014.

Liity Ylistaron Kilpa-Veljien
jäseneksi!

T

ervetuloa
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o
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YLISTARON
KOSM. HOITOLA
JA KEMIKALIO

Kasvo-, käsi- ja jalkahoidot

Teitä palvelevat
dipl.kosmetologit

Seija Kangasluoma
ja Sisko Vehkaoja

Puh. 474 0307

Hieronnat - Solarium, juhlameikit

Joutopäivillä nähärähän!!!

KESKITTÄMINEN KANNATTAA!

Ylistaro Kaukolanraitti 2 

p. 010 7646 860

Ma-Pe 7-21 La 7-18, Su 12-18

Ylistaro Matinpalontie 9
p. 010 7647 760

ma-pe 8-17 la 9-13

Ylistaro Lapuantie 65
p. 010 7649 500

Palvelemme 6-22
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MHY Etelä-Pohjanmaa
Ylistaron toimisto

Karhunen Jukka
Ylistaron toimisto
Puh. (06) 474 0573
GSM 050 523 7513
jukka.karhunen@ep.mhy.fi

Saari Topi
Ylistaron toimisto
Puh. (06) 474 0563
GSM 040 708 1377
topi.saari@ep.mhy.fi

Puhelin toimistolle (06) 474 0563, faksi (06) 474 0593


