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Hyvä Joutopäivälehden luki-
ja. Taas on se aika vuodesta,
kun YK-V:n urheiluväki järjes-
tää keskikesän juhlat Ylistaros-
sa. Joutopäivämarkkinat, Mul-
ti-Sport seikkailukilpailu sekä
useat markkinaviikonloppua
edeltävän viikon tapahtumat
keräävät eri-ikäiset ihmiset
yhteen nauttimaan kesästä ja
tapahtumien tunnelmasta. Jou-
topäivämarkkinat järjestetään
tänä vuonna virastotalon ym-
päristössä. Koulukeskusalue on
remontissa ja halusimme tuo-
da markkinat lähelle keskus-
taa. Kiitos Virastotalon asuk-
kaille ja yrityksille, jotka tä-
män mahdollistavat.

Ylistaron Kilpa-Veljille edel-
linen vuosi oli juhlavuosi. Vii-
me syksynä juhlimme 70-vuo-
tiasta seuraamme. Historia on
pitkä ja menestyksekäs. Tällä
hetkellä seuralla menee hyvin.
Mukana on kahdeksan toimi-
vaa jaostoa, joista uusin on
keväällä perustettu voimailu-
jaosto. Lapsia ja nuoria käy
jaostojen järjestämissä har-

joituksissa runsaasti ja uusia
mukaan mahtuu. Kynnystä osal-
listua tapahtumiin on pyritty pi-
tämään matalana. Yleisseuran
etuna on, että pääseuran jä-
senmaksulla voi harrastaa mo-
nia eri lajeja.  Monipuolinen lii-
kunnan harrastaminen lapsena
antaa eväitä pitkälle tulevaan.

Nyt kun puolet tästä vuodes-
ta on kulunut, on menestystä
tullut kilpaurheilun puolella.
Lähes jokaisella jaostolla, mis-
sä SM-kisoja on tähän mennes-
sä vuotta järjestetty, on esitel-
lä SM-mitalisti lajistaan. Lisäk-
si seuramme urheilijoita on va-
littu Pohjoismaiden-, Euroo-
pan- ja Maailmanmestaruuskil-
pailuihin edustamaan Suomea.
Tämä kertoo, että seurassam-
me on lahjakkaita nuoria, jot-
ka panostavat voimakkaasti
urheiluun ja heillä on omat ta-
voitteet kirkkaasti mielessä.
Mutta se kertoo myös sen, että
heillä on hyvät valmentajat ja
tukijoukot.

Kiitän Joutopäiväviikon ta-
pahtumiin ja Joutopäiväleh-
teen osallistuvia yrityksiä. Yri-
tysten antama tuki on tärkeä,
että voimme järjestää lähilii-
kuntaa ylistarolaisille lapsille ja
nuorille sekä auttaa heitä ete-
nemään urheilijan polulla. Kii-
tän myös Seinäjoen kaupunkia
saamastamme tuesta. Seinäjo-
ki on liikuntaystävällinen kau-
punki jossa ymmärretään myös
se, että liikuntapalveluja pitää
olla ympäri Seinäjokea.

Ylistaron Kilpa-Veljiä on
kautta historian vienyt eteen-
päin intohimo urheiluun. Tänä-
kin vuonna talkoovoimin teh-
dään tuhansia tunteja töitä
ylistarolaisen liikunnan ja ur-
heilun eteen. Osa näistä tun-
neista 16.-17.7. Joutopäivä-
markkinoilla ja Multi- Sportis-
sa. Kiitos talkooväelle, näitä-
kään tapahtumia ei olisi ilman
tekijöitä.

Toivotan kaikki Joutopäivä-
lehden lukijat tervetulleiksi
Joutopäiväviikon tapahtumiin!

Jukka Karhunen
YKV

Puheenjohtaja

ke 1 3.7.201 6 klo 1 9 ensi-i lta
pe 1 5.7.201 6 klo 1 9
su 1 7.7.201 6 klo 1 9
ti 1 9.7.201 6 klo 1 9
ke 20.7.201 6 klo 1 9
pe 22.7.201 6 klo 1 9
su 24.7.201 6 klo 1 4 ja klo 1 8
ti 26.7.201 6 klo 1 9

Jyrkän kesäteatterissa

Äidit katsovat tyttäriään
Käsikirjoitus Jenni Lauri la ja Ari Loukasmäki

Sovitus ja ohjaus Jaana Jokinen

Näytökset:

http://www.kainasto.fi

Osoite: Ylistarontie 520,
61 41 0 Ylistaro As

Lisätietoja ja l ipputi laukset

Ylistaron Kainaston nuorisoseura
044 061 4440

Liput 15 € / 7 €

Joutopäivillä nähärähän!!!
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Tällä kaudella YK-V:ssä
aloitti toimintansa naisten
maakuntasarjan joukkue,
joka lähti ennakkoluulotto-
masti haastamaan muita sar-
jalaisia. Vaikka osalla pelaa-
jista on edellisistä peleistä
ehtinyt vierähtää tovi, on
joukkue talvikauden intensii-
visellä treenaamisella saanut
kasaan varsin iskukykyisen
porukan.

Naisilla onkin kuluvan kauden
tavoitteina pelitaitojen kehittä-
minen, mahdollisimman hyvän
sarjasijoituksen saaminen ja
hyvän pohjan luominen ensi-
kautta silmälläpitäen. Joukku-
etta valmentaa Janne ja Jukka
Polvi-lohikoski, jotka hiovat
naisten taktiset kuviot huip-
puunsa ja luotsaavat joukkuet-
ta peleissä rautaisella ammat-
titaidolla.

Naiset kärsivät alkukaudella
muutaman niukan tappion, mut-
ta peleistä kerättiin sisua ja
otteita parannettiin seuraaviin
peleihin ja juhannustauon jäl-
keen onkin mailanvarressa var-
sin voitonnälkäinen joukkue.
Peleissä tähdätään hyvään suo-
rittamiseen ja iloiseen peli-il-
meeseen, joka varmasti sytyt-
tää myös yleisön. Naiset toivo-
vatkin, että ylistarolaiset lähti-
sivät sankoin joukoin kannus-
tamaan joukkuetta seuraaviin
kotipeleihin.

Kapteeni Enni Ritari kommen-
toi joukkuetta seuraavasti: “Lo-
kakuussa kun lähdettiin kasaa-
maan porukkaa, ei meitä ollut
edes joukkueellista, mutta tal-
vikauden aikana olemme saa-
neet runsaasti lisää pelaajia.
Joukkueemme vahvuuksia on
hyvä joukkuehenki, voimakas
kehittymisenhalu ja luovutta-
maton asenne pelaamiseen.

YKV iloisella ilmeellä naisten maakuntasarjaan
Muutaman tappionkaan jälkeen
kukaan ei lyönyt hanskoja tis-
kiin, vaan pelikentälle suunnat-
tiin entistä nälkäisempänä.
Vaikka joukkue treenaa kovaa,
hauskanpitoa ei ole unohdettu,
vaan treeneissäkin on aina hyvä
henki ja pilke silmäkulmassa.
Olemme ehdottomasti Joukkue
isolla J:llä, joka osaa nauttia
pelaamisesta.”.

YKV 2016
Alanko Niina
Huhta Heidi
Kitinoja Miia
Kivelä Niina
Korpela Veera
Latvala Anni
Lemettinen Petriina
Mäki-Latikka Terhi
Nummela Maiju
Perkiö Anniina
Rappe Marjukka
Rappe Ruusa
Ritari Enni
Vähäkoski Jemina

Pelinjohto ja valmennus
Polvi-Lohikoski Janne
Polvi-Lohikoski Jukka
Tulevat ottelut

Su 03.07. klo 15.00
Ylistaro-Alajärvi
Ma 11.07. klo 18.00
Jalasjärvi-Ylistaro
Ma 18.07. klo 18.00
Alajärvi-Ylistaro
To 21.07. klo 18.00
Ylistaro-Kauhajoki
Ma 01.08. klo 18.00
Ylistaro-Lapua
Ke 03.08. klo 18.00
Vähäkyrö-Ylistaro

Ylistaro-Nurmo ottelu siirty-
nyt. Pelipäiviä ei vielä tiedos-
sa

Ylistaron Kilpa-Veljet johtokunta:

Puheenjohtaja Karhunen Jukka
Sihteeri Frusti Tuula
Jäsenet
Kujala Heikki
Mäki-Töyli Mauno
Sippola Hannu
Rintamäki Raimo
Maijala Matti
Iloviita Petri
Keskinen Timo
Lehtonen Pasi
Lepistö Jaakko
Leskelä Markus
Polvi-Lohikoski Jukka
Viitamäki Jukka

Ylistaron Kilpa-Veljien jaostot ovat
ampumahiihto-, hiihto- ja mäkihyppy-,
lento- ja sulkapallo-, paini-, pesäpallo-,
suunnistus-, voimailu- ja yleisurheilujaosto
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Tällä hetkellä YKV:n paini elää kovalla tohinalla
mukana nuorten tulevaisuuden lupausten ympärillä.
Seurassamme harjoittelee noin 40 painijaa, joista
kymmenen on tyttöä. Kaudella 15-16 väliryhmä ja
kuperkeikkaryhmä järjestäytyivät mukavasti ja aloit-
tivat harjoittelun kaksi kertaa viikossa ja ensimmäi-
set kisat ovat väliryhmässä kamppailtuna.  Kilpailui-
hin osallistuu yleensä noin 10-15 painijan joukkue.
Painijat kilpailevat kaikissa alueemme kilpailuissa,
KLL, kadettien, juniorien sekä muutama Ruotsinkin
kisamatka on takana. Menestystä on tullut mukavas-
ti. Esimerkkinä keväänViron PM-kilpailuista hopeaa
Emma Kujala sekä pronssia Noora Korpi. Keväällä

YKV:N PAINIJAOSTON
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS!

Kuortaneella järjestettiin krekon KLL-kilpailut, siel-
täkin YKV,n painijat saivat mukavasti menestystä.
Nestori Mannila, Veera Lehtimäki kultaa, Vilma Leh-
timäki hopeaa, Tomi Loukola pronssia lisäksi piste-
sijoille painivat Hugo Lehtimäki, Topi Kujala sekä
Hugo Rintamäki.  Mutta tällä hetkellä on tärkeintä
hyvän pohjan tekeminen ja lajin parissa pysyminen.
Olemme seurassa panostaneet leireille osallistumi-
siin. Seuran kadettitytöt ovat osallistuneet neljä ker-
taa Ruotsin Helsingborissa järjestettävälle tyttö-
painileirille. Alueleiritys on lähtenyt mukavasti käyn-
tiin YKV.n SM-kisa kelpoiset painijat kahlaavat läpi
8 viikonlopun leiriä kaudella 15-16.  Seurojen välis-

tä yhteistyötä on ollut mukavasti. Kilparyhmän pai-
nijat käyvät kerran viikossa tutustumassa Seinäjo-
en molskin tuoksuihin ja vastavuoroisesti Seinäjo-
en pojat tulevat vierailulle kerran viikossa, kova-
maineiselle Kärkimäen salille.
Nyt painiväki odottaakin jännityksellä pystyykö uusi
koulukeskukseen valmistuva  painisali vastaamaan
Kärkimäen haasteeseen.

Hyvää kesää kaikille!

T: YKV painin PJ Matti Kujala

Lapuantie 571 • p. 040-7420440

ark. 9-17 la 9-14
tarjoomesta.fi

• VIPstore jälleenmyyjä

•  Laadukkaat ruokamerkit. 
Kaikki vehnättömiä, myös täysin viljattomia.

•  Uutuutena ROKKA-ruokasarja, 
jossa hinta ja laatu kohtaavat.

•  MUSH B.A.R.F. lihoja ja luita kattava valikoima. 
- Myös edullisissa suurpakkauksissa.

• Nouda uusi 228-sivuinen tuotekuvastomme.

Ėĕ
Koiran ja kissan 
ruokakauppa Ylistarossa
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Eläimiä ja kesäkivaa koko perheelle 4H-
elämysmaailmassa!

Kanojen kotoisa kotkotus toivottaa kesän kävijän tervetulleeksi Elämys-
maailmaan. Kun lähtee kierrokselle tutustumaan eläimiin, unohtuu kaikki muu
ja on helppo ottaa mallia pihan asukkaista ja elää hetkessä tunnelmoiden ke-
säpäivää.

Possuveljekset tonkivat maata tyytyväisen röhkimisen säestäessä puuhaa.
Välillä saparo heilahtaa, kun jotain mielenkiintoista putkahtaa esille. Ponit,
vasikat, vuohet ja lampaat laiduntavat omissa aitauksissaan tullen välillä ker-
jäämään rapsutuksia ja hellyydenosoituksia aitauksen reunalle. Lammessa pols-
kivat ankat sen sijaan ovat kovia jutustelemaan. Kukapa voisi olla hymyile-
mättä, kun istahtaa hetkeksi pihakeinuun ja jää kuuntelemaan ankkojen kaa-
katusta ja katsomaan, miten ne heiluttavat pyrstöjään. Asukkien joukosta ei
tietenkään sovi unohtaa myöskään veikeitä kaneja tai kilttiä Luna-koiraa,
joka ei koskaan kyllästy silittelyihin.

4H-elämysmaailman asukkeihin pääset tutustumaan Mäki-Pohdossa 6.6.-
6.8.2016 ma-la klo 10-16. Kotieläinpihan lisäksi Elämysmaailmasta löytyy mm.
9-ratainen minigolfrata, lypsettävä lehmäpatsas, hurja jättiskeinu, pelilato
pihapeleineen, hevostyökonemuseo, grillikatoksia sekä melkoinen joukko eri-
kokoisia polkuautoja ja polkutraktoreita, jotka ovat kaikki asiakkaidemme
käytössä Elämysmaailman rannekkeella 5 euron hintaan.

Elämysmaailman rannekkeen saa ostettua alueen portilla olevasta kioskis-
ta, jossa on myytävänä myös mm. kahvia, limsaa, jäätelöä sekä matkamuis-
toja - ja voihan tietty kioskiin poiketa kahville tai jäätelölle vaikkei Elämys-
maailmaan tulisikaan! Museohallin sekä erillisen sauna- ja takkahuoneraken-
nuksen kokous- ja saunatilat ovat myös vuokrattavissa erilaisia tilaisuuksia
varten ympäri vuoden.

4H-elämysmaailma on osa Seinäjoen 4H-yhdistyksen toimintaa. Sen tar-
koituksena on tarjota perheille viihtyisät puitteet viettää yhteistä kesäpäi-
vää, tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua maatilan eläimiin ja
historiaan sekä toisaalta työllistää paikallisia nuoria asiakaspalvelu-, eläin-
tenhoito- ja ympäristönhoitotehtävissä.

Kotisivut: www.seinajoki.4h.fi
4H-elämymaailman löydät myös facebookista nimellä 4H-elämysmaailma,
Ylistaro
sekä Instagramista elamysmaailma_ylistaro.
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Ekovilla-eristeet 
• puhallettavana  • levyeristeenä

Tilaa Ekovilla-puhalluseristeet valmiiksi

asennettuna rautakauppiaaltasi tai

Ekovilla-palveluyrittäjältäsi!

ekovilla.com 

info@ekovilla.com 

06-4745 300
044-764 5315

Lämpöä ja hyvinvointia kotiin
Olemme mukana
Asuntomessuilla 
messukohteessa 36.

RAIMO LOUKOLA
puh. 474 1034, 0400-508 934
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“ Kyttis on merkinny mun
elämässä aika paljon. Siellä
on ihmisiä joiden kanssa olla
ja puhua kun on yksinäistä.”

Heinäkuussa 1915 Ylista-
ron kuntakokous päätti luo-
vuttaa Ylistaron Säästöpan-
kille tontin keskeltä silloista
kirkonkylää ja antaa raken-
nushankkeelle 4000 markan
avustuksen. Tontti sijaitsi
keskeisellä paikalla meijerin
ja kauppojen läheisyydessä,
sekä isojen teiden risteys-
kohdassa. Rakennuksen jul-
kisivu toteutettiin arkkiteh-
ti Wäinö Gustav Palmqvistin

piirustusten mukaan. Muu
osa taas on rakennusmestari
Ahto Sippolan käsialaa. Kos-
ka omassa kunnassa oli tii-
litehdas, tehtiin rakennus

tiilestä. Rakennustyöt aloi-
tettiin syksyllä 1915 ja pank-
ki aloitti uusissa toimitilois-
sa vuoden 1916 lopulla.

Tammisunnuntai 1918 on
merkittävä talon historian
osalta. Pankin graniittipor-
tailta valkoisen suomen se-
naatti ja armeija johto ot-
tivat vastaan vapaussodan
ensimmäisen paraatin, sen
jälkeen kun venäläiset jou-

kot oli riisuttu aseista.
Vuosien varrella rakennus

on toiminut ylistarolaisten
kohtauspaikkana. Talossa on
toiminut 1920-1930 esimer-
kiksi Yrjö Vannaksen osuus-
kauppa, sen jälkeen kirjasto
ja Lea Leinon kemikaali- ja
rohdoskauppa. 1970- luvulla
Säästöpankki siirtyi uusiin ti-
loihin Kaukolanraitille. Poliisi-
aseman ollessa talossa vuok-
ralla 1972-1988 vanha kivira-
kenteinen pihasauna muutet-
tiin putkaksi.

Monitoimitaloksi rakennus
remontoitiin vuosien 1991-
1993 aikana. Siitä lähtien Mo-
nitoimitalo on toiminut eri
järjestöjen ja yhdistysten
kohtauspaikkana ja tapahtu-
matalona. Nimikilpailussa
nuoret äänesitvät Monitoimi-
talon nimeksi Kyttis ja otti-
vat sen heti omakseen. Vii-
meisten vuosien aikana nuo-
ret ovat pintaremontoineet si-
sätiloja oman näköisekseen.

Monitoimitalo 100-vuotta.
“Siellä oli kaikki kaverit ja

ohjaajat ja siellä sai aina ju-
tella kaikesta ja oli aina haus-
kaa.”

Kyttiksen juhlaviikon ohjelma:
Ti 12.7. klo 12-16 Tulevien seiskaluokkalaisten päivä

Ke 13.7. klo 15-21 Nuorten ilta 7 lk->
To 14.7. klo 17-19.30 Perhepiknik yhteistyössä MLL
Ylistaron kanssa
Pe 15.7. klo 17-00 Nuorten ilta 7 lk->
Su 17.7. klo 11-18 Avoimet ovet, kahvitarjoilu

Tervetuloa tutustumaan ja
muistelemaan Kyttiksen eri vai-
heita avoimiin oviin sunnuntai-
na 17.7.
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YK-VYK-VYK-VYK-VYK-V:n hiihdon k:n hiihdon k:n hiihdon k:n hiihdon k:n hiihdon kuulumisetuulumisetuulumisetuulumisetuulumiset

Päättynyt hiihtokausi sujui
YK-V:n hiihdon osalta luista-
vasti. Alkukausi oli vähälumi-
nen ja niinpä vähän tihkaasi,
mutta kun alkuun päästiin,
niin lopulta saimme hiihdellä
aivan mukavissa olosuhteis-
sa. Pieni ja pippurinen jaos-
to järjesti hiihtokoulun ja kil-
pailuja, joiden onnistumisek-
si tarvittiin kökkähenkeä,
huumoria ja lukuisia työtun-
teja. Hiihtokoulussa vallitsi

edellisvuosien tapaan iloinen
tekemisen meininki. Hiihto-
koulua sivakoimme Aseman
ja Kärkimäen kuntoradoilla.
Jaosto järjesti Isonkyrön Yli-
päässä pariviestikilpailut
14.2.2016 sekä E-P:n hiihdon
rakettiviestit Aseman kunto-
radalla 15.3.2016. ASKY:n nai-
set häärivät apuna kanttiinis-
sa. Lisäksi kauden lopussa
kilpailtiin YKV:n mestaruus-
hiihdot.

Mikä tärkeintä, hiihtäjät
kiersivät kilpailuissa pitkin
maata ja maakuntaa. Kan-
sainvälisestä edustuksesta
vastasi Hakalan Karri, joka
hiihti menestyksekkäästi
edustustehtävissä kotimaan

lisäksi mm. Ruotsissa, Sloveni-
assa, Romaniassa ja Virossa.
Sloveniassa Karri osallistui Pla-
nican Maailman Cupin kisassa
miesten sprinttiin sekä paris-
printtiin. Kotimaassa haaviin jäi
mm. M20- sarjan SM hopea va-
paan tyylin sprintissä.

PM-normaalimatkan kilpailut
sivakoitiin Ähtärin Mustikka-
vuorella 20-21.2.2016. Hiihto-
tyyli oli perinteinen. Vuorelan

Aliina nappasi sarjassa N15 PM-
kultaa, Frustin Pekka saavutti
M13 sarjassa PM-hopeaa ja sa-
man tempun teki Kinnarin Pek-
ka sarjassa M12, onnea! Lisäk-
si M10 sarjan energinen kolmik-
ko valloitti kärkisijat; Topias
Vuorela 1., Paavo Frusti 2. ja
Eero Pitkäranta 4. Viestissä saa-
vutettiin pronssia sarjassa N14.
Joukkueessa hiihtivät Roosa
Pohtola, Emma Pitkäranta ja
Noora Pohtola. M10 sarjan po-
jat Paavo Frusti, Topias Vuorela
ja Eero Pitkäranta nappasivat
voiton ollen sarjassaan varsin
ylivoimaisia.

Valtakunnalliset Hopeasom-
man Loppukilpailut järjestettiin
Kuopiossa. Ylistarolaisista Kuo-

piossa starttasivat Johannes
Vuorela, Aliina Vuorela, Pauli
Frusti ja Pekka Frusti. Johannes
oli vapaan sprintissä M16 sar-
jan 28. ja perinteisen normaa-
limatkalla 16. Koululiikuntaliiton
SM-hiihdoissa Rovanie-mellä
seuraa edustivat Johannes Vuo-
rela (M 16 sarjassa 13.), Aliina

Vuorela (N15 sarjassa 32.) ja
Pekka Frusti (M13 sarjassa 25.).
Hienoja saavutuksia!

YKV:n hiihtojaosto järjesti
15.3.2016 Aseman kuntoradan
maisemissa E-P:n hiihdon raket-
tiviestin. Lumi suli vauhdilla,
mutta kilpailut hiihdettiin lopul-
ta kökkätyön ansiosta olosuh-

teisiin nähden mainioilla laduil-
la. YK-V:n joukkue sijoittui vii-
denneksi parantaen hieman
edellisvuoden sijoitusta. YK-V:n
joukkueessa hiihtivät hiihtojär-
jestyksessä Aliina Vuorela, To
pias Vuorela, Siiri Nivukoski,
Pekka Kinnari, Sara Pohtola,
Pekka Frusti, Roosa Pohtola ja
Johannes Vuorela.

PM-sprintti kiidettiin aurin-
koisessa säässä Lehtimäellä
maaliskuun lopussa vapaalla
hiihtotyylillä. YK-V:n hiihtäjät
onnistuivat nappaamaan seu-
raavat mitalit: M16 1. Johan-
nes Vuorela, N15 1. Aliina Vuo-
rela, M13 2. Pekka Frusti, M12
3. Pekka Kinnari sekä M10 1.
Topias Vuorela ja 3. Paavo Frus-
ti.

YKV:n 10-vuotiaat hiihtäjät
osallistuivat Vöyrillä järjes-
tettävään nalleviestiin
16.3.2016. Sarjassa oli 17
joukkuetta ja YK-V:n energi-
aa ja iloa pursuava joukkue
saavutti hienosti 2. sijan.
Joukkueessa hiihtivät Topias
Vuorela, Paavo Frusti, Sara
Pohtola ja Eero Pitkäranta.

E-P:n hiihdon piiricupissa
oli neljä osakilpailua 10-16
vuotiaille hiihtäjille (Pohjan-
kyrö-hiihdot, Tanelinrannan
hiihdot, PM-normaalimatka ja
PM-sprintti). YKV oli seurapis-
teissä 2. SHS:n jälkeen. Hen-
kilökohtaisissa pisteissä YK-
V:n hiihtäjät sijoittuivat seu-
raavasti: M10 1. Topias Vuo-
rela, 2. Paavo Frusti ja 4.
Eero Pitkäranta. M12 3. Pek-
ka Kinnari. M14 6. Pekka
Frusti. M16 1. Johannes Vuo-
rela ja 8. Pauli Frusti. N14 7.
Roosa Pohtola, 9. Noora Poh-
tola ja 12. Emma Pitkäranta.
N16 2. Aliina Vuorela.

Päättyneen kauden aikana
on ollut paljon touhua ja to-
hinaa. On ollut onnistumisia,
iloisia yllätyksiä ja aurinkoa.
Toki joukkoon mahtunut myös
pettymyksen päiviä eikä sai-
rastelulta, vammoilta eikä
välinerikoiltakaan ole kauden
aikana vältytty. Mutta tämä
kaikki kuuluu urheilijan elä-
mään. Kauden mittaan ele-
tään siis suurten tunteiden
keskellä. Hiihtoväki kauden
päätöstilaisuuden pitänyt ja
niin se vain menee, että jäl-
leen on suunta ja ajatukset
kohti seuraavaa talvea. Ensin
kuitenkin nautitaan kesästä
ja mansikoista treeniä unoh-
tamatta.

Kaisa Pohtola

Topias Vuorela ja Karri Hakala Maakuntaviestin tunnel-
missa Lehtimäellä.

Hiihtäjän kesäharjoittelua suolla. Kuvassa vasemmalta Noora
Pohtola, Aliina Vuorela ja Roosa Pohtola.

Viestihiihto Ähtärissä. Voittajatrio: Eero Pitkäranta, Topias
Vuorela ja Paavo Frusti.



99999JOUTOPÄIVÄT 2016

Joutopäivillä nähärähän!!!
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YKV-PYKV-PYKV-PYKV-PYKV-Pesis vesis vesis vesis vesis valmiimpana kalmiimpana kalmiimpana kalmiimpana kalmiimpana kuin vuosiin !uin vuosiin !uin vuosiin !uin vuosiin !uin vuosiin !

Ylistaron Kilpa-Veljet pelaa-
vat nyt kuudetta peräkkäistä
kauttaan miesten Maakunta-
sarjassa. Joukkue vahvistui
kovasti tähän kauteen ja ta-
voitteet ovatkin nyt joukku-
een sisällä asetettu korkeal-
le. YKV sai Vähänkyrön Vies-
tistä kotiutusosastolle lyönti-
voimaa, kun ylemmillä sarja-
portailla pitkälti yli 1000 juok-
sua lyönyt Esa Sanjama liittyi
joukkueeseen. Vähästäkyrös-
tä Ylistaroon siirtyi myös
joukkueen tämän hetkinen
kapteeni Arto Ruuhinen, joka
tuo juonikkuutta vaihtotilan-
teisiin ja varmuutta takaken-
tälle. Mieluinen paluumuutta-
ja Ylistaroon oli myös taka-
vuosien YKV-ikoni Sami Kok-
ko, joka on aiemmin edusta-
nut Kilpa-Veljiä kymmenisen
kautta aina maakuntasarjas-
ta ykköspesikseen saakka.
Joukkueeseen palasi myös yh-
den välivuoden loukkaantu-
misten takia pitänyt ylihärmä-
läinen Arttu Saari, joka omaa
hirmuisen lyöntivoiman.

Harjoitukset pyörähtivät
käyntiin koko joukkueen voi-
min jo tammikuusta alkaen ja
harjoituksissa olikin kovem-
pi tekemisen meininki kuin
vuosiin. Mahtavaa oli myös
nähdä, että vanhemmat kon-
karit eivät ole todellakaan tul-
leet Ylistaroon ns. “jäähdyt-
telemään” vaan painoivat har-
joituksissa kovalla sykkeellä
ja ruoskivat nuorempiinkin
samalla lisää vauhtia! Joukku-

eessa on tällä hetkellä todella
hyvä ryhmähenki ja se näkyy
myös pelikentällä.

Tällä hetkellä Kilpa-Veljet on
tahkonnut runkosarjassa viisi
peliä eli ensimmäinen kolman-
nes on nyt sarjasta takanapäin.
YKV johtaa omaa lohkoaan ja
sarake näyttää neljää voittoa ja
yhtä tappiota. Ylistarolaisten
peli on asettunut muottiin ko-
koajan paremmin ja paremmin.
Sisäpeli on ollut rautaa läpi kau-
den ja lyötyjä juoksuja onkin
viiteen peliin jo peräti 102! Vii-
me peleissä myös ulkopeli on
saatu pitävämmäksi ja kentäl-
lä ollaankin nähty useita näyt-
täviä ulkopelisuorituksia. Jo al-
kukaudesta voi selvästi päätel-
lä, että maakuntasarjan taso on
noussut huimasti ja moni jouk-
kue onkin saanut houkuteltua
riveihinsä useita korkeammal-
lakin tasolla pelanneita pelimie-
hiä.

Alkukaudesta Kilpa-Veljillä on
ollut useampi vierasottelu, mut-
ta nyt luvassa onkin peräti vii-
den kotiottelun putki! Kotiotte-
luiden putki huipentuu heinä-
kuussa pelattavaan legendaari-
seen Joutopäiväotteluun. Täs-
sä ottelussa ylistarolaisia vas-
taan iskee maakuntasarjan hal-
litseva mestari Koskenkorvan
Urheilijat. “Kossun” kone on
ehkä vähän yskähdellyt alkukau-
desta, mutta joukkueen valta-
va potentiaali ei ole mihinkään
kadonnut ja hekin varmasti pa-
rantavat huimasti peliään lop-

pukesää kohden. Tähän otte-
luun ei varmasti tarvitse kum-
mankaan joukkueen latausta
erikseen hakea, koska tätä ot-
telua ei yksinkertaisesti kumpi-
kaan halua hävitä! Joutopäivä-
ottelussa The Voice Of Finlan-
distakin tuttu Antti Railio lau-
laa Maamme-laulun ennen peliä!

Nyt jos koskaan kannattaa
uusien ja vanhojenkin fanien
tulla sankoin joukoin katsomoon
kannustamaan Kilpa-Veljiä ke-
sän koitoksiin. Peleihin ei ole
sisäänpääsymaksua, kotipeleis-
tä löytyy kuulutus ja myös YKV:n
naisjoukkueen pitämä kioski,
josta voi hakea esimerkiksi
kahvia, virvokkeita ja makka-
raa. Tervetuloa Urheilupuistoon
kannustamaan ja nähdään ken-
tällä!

YKV-pesis ja Ravintola Taro
järjestävät jälleen perinteiset
Joutopäivien Iltabileet. Perjan-
taina menosta vastaa Antti Rai-
lio yhdessä Ville Karhun kippa-
roiman Beatpanimon kanssa. Il-
lan aikana kuullaan mahtavan
äänen omaavan Railion tulkit-
semana rockin ja hevin klassik-
kokappaleita. Tätä iltaa ei kan-
nata jättää väliin! Lauantaina
järjestetään ohjelmaa tanssi-
kansalle, kun kansaa viihdyttää
tanssiorkesteri Wähäkosket.

Tervetuloa viihtymään myös
iltarientoihin!

- Janne Ritari

YKV 2016

Kangasmäki Pasi
Kauti Sami
Koivula Jussi
Kokko Sami
Kujanpää Jari
Kuoppala Niko
Lauttamus Panu
Mäki Marko
Polvi-Lohikoski Janne
Ruuhinen Arto
Saari Arttu
Sanjama Esa
Sarvikas Risto
Verto Toni
Ylimäki Jussi
  
Pelinjohto ja valmennus
Polvi-Lohikoski Jukka
Ritari Janne

Tulevat ottelut

29.6 YKV-YPJ klo 18.00
2.7 YKV-Liekki klo 15.00
9.7 YKV-KaKa klo 15.00
15.7 YKV-Kossu3 klo 18.00
19.7 Team Atria-YKV klo 18.00
30.7 YKV-LaVe klo 15.00
4.8 PeTo-YKV klo 18.00
6.8 ViVe-YKV klo 15.00
7.8 YKV-RuoPi klo 14.00
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Ylistaron perinnemaisema avautuu nonstop Zetorien kyydissä.
 Reitti kulkee  Kaukolanraittia, Lapuantietä , Kirkkokujaa ,

Lahdentietä pitkin.

1.  Osuuspankin piha-alue
Joutopäivämarkkinoiden tapahtumapaikka Zetorien lähtöpaikka

2.  Kirmaushallilla etäparkki, josta zetor kuljetus.
Pysähtyy Monitoimitalon kohdassa.
Matkan aikana voit ihailla mm. suihkulähdettä ...

Zetorien kuljettajina toimivat: Esa Mäki ja Esa Perkiömäki

OSTAMME
KAIKENLAISTA METALLI/RAUTAROMUA yrityksiltä ja yksityisiltä

LAIHIA
(ent. Kuusakoski Oy)

i

ROMULIIKE
POHJANMAAN METALLIVÄLITYS OY

040 555 0234
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SM-kulta toi paikan Portugalin EM -kisoissa

SUUNNISTUS Ylistarolaisia
suunnistajia on nähty lajin
eri muodoissa aivan maail-
man huipulla saakka. Muun
muassa YKV:stä maailmalle
lähtenyt, ja sittemmin jo ko-
tiseuraansa palannut, Mikko
Hölsö on ampumasuunnistuk-
sen 11-kertainen maailman-
mestari.

Uusi sukupolvi on kuiten-
kin viemässä ylistarolaisseu-
raa jälleen maailmankartalle.
Perinteistä suunnistusta ja
pyöräsuunnistusta harrastava
YKV:n Teemu Kaksonen lu-
nasti paikkansa Portugalin
EM-kisoihin heinäkussa mat-
kaavassa Suomen pyöräsuun-
nistusmaajoukkueessa nap-
paamalla pyöräsuunnistuksen
H17-sarjan SM-keskimatkan
kultamitalin kesäkuun alus-
sa. Kaksonen jätti hopealle
jäänyttä Kouvolan Suunnista-
jien Eerik Nurmista neljä se-
kuntia. Tästä kaksikosta lo-
put jäivätkin jo kauemmas.

Kaksonen kuvaa SM-kiso-
jen keskimatkan menneen
putkeen.

- Meni oikein hyvin, eikä
tullut juurikaan virheitä. Aika
moni siellä oli virheitä tehnyt,
joten se ratkaisi aika paljon
siinä kilpailussa. Polkurikas-
ta ja mäkistä kangasmaastoa
se oli, mutta itselleni sopi-
vaa.

Vaikka henkilökohtaisesta
matkasta irtosi Suomen mes-
taruus, ei samana kisavii-
konloppuna kilpailtu parivies-
ti tuottanut enää mitaleja.
Lähellä sekin kuitenkin oli
parivaljakolla Kaksonen ja
Janek Jantunen. Reilu kaksi
minuuttia erotti kaksikon
kuitenkin SM-pronssista.

- Viidenteen osuuteen asti
olimme pronssissa kiinni,
mutta sitten tuli kaverille
pieni virhe siinä, eikä sen
jälkeen sitten enää pystytty
nousemaan, Kaksonen har-
mittelee.

- Mutta muuten meni kum-
mallakin aivan hyvin, hän
huomauttaa.

Muutama päivä SM-kiso-
jen jälkeen Kaksonen sai kui-
tenkin varman tiedon siitä,
että valinta Suomen maa-
joukkueeseen pyöräsuunnis-
tuksen EM-kisoihin on osunut
kohdalle. Tämä maistuu 17-
vuotiaalle suunnistajalle.

- Hienoa päästä sinne mu-
kaan, mutta harjoitella pitää
vielä paljon. Kovatasoinen kil-
pailu siitä varmasti tulee,

mutta se tuo luottamusta, että
SM-kisoissa hopealle henkilö-
kohtaisissa jäänyt voitti siellä
sprintin viime vuonna, Kakso-
nen iloitsee.

EM-kisoissa kilpaillaan neljäl-
lä eri matkalla: sprintti, keski-
matka, pitkämatka ja viesti.
Näistä Kaksonen asettaa omat
tähtäimet keskimatkalle, jonka
kokee ominaisimmaksi.

- Ehkä keskimatka on itsel-
leni se päämatka siellä. Se on
kuitenkin matkoista aina kaik-

kien suunnistuksellisin, joka
tukee vahvuuksiani.

Kokemus Portugalin maas-
toista on Kaksoselle myös mo-
nella tapaa uusi. Nuorukainen ei
ole vielä ulkomailla suunnista-
nut, eikä tutustunut maastoon,
joka olisi portugalilaista tai sen
tyyppistä. Mitään erityisiä toi-
menpiteitä ei kuitenkaan tarvit-
se, vaan EM-kisoihin lähdetään
perusmetodeiden kautta.

- Isoja rinteitä ja korkeita
mäkiä sieltä varmaan pitää
odottaa. Onhan se mielenkiin-
toinen nähdä, millaista se on,
koska en ennen ole ulkomailla
kertaakaan suunnistanut, joten
uusi kokemus sinälläänkin. Var-
maan se valmistautuminen on
pitkälti karttapaloihin tutustu-

Pyöräsuunnistus on hiukan
erilaista, mitä perinteinen suun-
nistus. Pyörällä mentäessä pol-
kuverkoston hyödyntäminen ot-
taa suuren roolin, mutta lisäksi
vauhti lisääntyy, jolloin kartal-
lakin edetään merkittävästi no-
peammin, mitä perinteisessä

kun on paljon polkuja. Itse pi-
dän lajissa nimenomaan
vauhdikkuudesta ja monipuo-
lisuudesta, hän kertoo.

Harjoittelumahdollisuudet
itse lajin muodon suhteen
ovat kuitenkin Etelä-Pohjan-
maan ja Pohjanmaan alueel-
la kohtalaisen vaatimatto-
mat, eikä niitä kunnolla jär-
jestetä edes viikkotasolla.
Kaksonen toivoisikin, että
lajia pääsisi aktiivisemmin
harjoittelemaan käytännös-
sä.

- Ei siitä haittaakaan oli-
si, että pääsisi enemmän har-
joittelemaan pyöräsuunnis-
tusta ihan kunnolla. Tälläkin
alueella on varmaan noin 50
pyöräsuunnistajaa. Ikämie-
hissä on niitä aika paljonkin.

Mutta lajia pystyy kuiten-
kin omatoimisesti harjoitte-
lemaan. Kaksonen kertookin,
että mankeloi pitkin metsä-
polkuja harjoitusmielessä.
Karttoja tutkitaan aina ennen
isompia kisoja.

- Lenkillä käyn paljon. Pyö-
rällä koitan käydä pääsään-
töisesti polkuja pitkin. Lisäk-
si sitten tietenkin ihan nor-
maalisti suunnistamassa. Pe-
rusjuttujen kautta, mutta
ennen isompia kisoja yleen-
sä vähennän hiukan ennen
tapahtumaa, että en kisois-
sa paras mahdollinen energia.

- Toki ennen kisoja pyrin
aina tutustumaan alueen
karttoihin, joista sitten voi
saada jotain irti.

Vakavampi harjoittelu al-
koi kuitenkin vasta siinä vai-
heessa, kun SM-kisojen au-
kesivat nuorelle suunnistajal-
le.

- Ryhdyin harjoittelemaan
hiukan vakavammin siinä vai-
heessa, kun pääsi SM-kisoi-
hin. Joskus 15-vuotiiaana
varmaan. Sen jälkeen on tul-
lut tehtyä enemmän lenkkiä
ja pyöräiltyä.

Kaksonen kuvaa olevansa
rauhallinen persoona. Se aut-
taa myös lajin kanssa merkit-
tävästi.

- Yritän aina hetken aikaa
ajatellakin, ennen kuin ryh-
dyn tekemään mitään. Sellai-
nen rauhallinen olen. Ehkä se
tuo suunnistukseen myös sit-
ten hiukan ominaisuuksia,
kun pystyy keskittymään te-
kemiseen, Kaksonen pohtii.

Suunnistus tuli lajina per-
heen mukana, eikä muita la-
jeja ole juurikaan ollut mu-

kana aiemmassakaan vaihees-
sa.

- Meillä kaikki ovat suunnis-
taneet joskus enemmän tai vä-
hemmän, joten sitä kautta
pääsin lajiin mukaan. Muita
lajeja ei oikeastaan ole ollut.
Hiihtoa harrastin muutaman
vuoden joskus pienempänä,
mutta se jäi aika nopeasti.

Kaksonen aloitti suunnistuk-
sen perinteiseen tapaan ilta-
rasteilta. Laji on aluksi haas-
tava, sillä pitää osata lukea
karttaa, tunnistaa maastosta
kartan osoittamat paikat ja pi-
tää silti vauhtia yllä koko ajan.
Nuorukainen kertookin, että
ensimmäinen kerta ei mennyt
aivan kuten elokuvissa.

 - Taisi olla vuonna 2005, kun
kävin ensimmäisen kerran
suunnistamassa. Ei se silloin
aivan putkeen mennyt. Eivät
meinanneet rastit löytyä, hän
hymyilee.

Ruusuinen ei ollut siten
myöskään ensimmäinen kilpai-
lu, jonka Kaksonen suunnisti
samana vuonna kuin kävi en-
simmäisillä iltarasteilla. Tyyty-
minen oli aluksi pahnan poh-
jimmaisen rooliin, ja ensim-
mäistä AM-tason mitaliakin
piti tovi metsästää.

- Kuusi vuotiaana kävin
myös ensimmäiset kilpailut. Ei
sekään ihan putkeen mennyt.
Taisin olla silloin viimeinen,
Kaksonen naurahtaa.

- Muistaakseni se ensimmäi-
nen AM-mitali tuli muutaman
vuoden jälkeen TR-reiteillä,
hän jatkaa.

Aluksi Kaksosella oli muka-
na ainoastaan perinteinen
suunnistus, mutta pyöräsuun-
nistus hyppäsi mukaan kelk-
kaan oikeastaan paljonkin
myöhemmin aloittamisen jäl-
keen. Sen nuorukainen aloitti
vuonna 2010, mutta myös mui-
ta lajimuotoja on tullut kokeil-
tua myös SM-tasolla asti.

Kaksonen kertoo kokeilleen-
sa ampumasuunnistusta vuon-
na 2015 kahden SM-mitalin ar-
voisesti. Kokemus miellytti,
mutta omaksi lajikseen hän ei
ampumasuunnistusta ainakaan
tässä vaiheessa suunnittele.

- Olihan sitä ihan mukava
kokeilla, mutta ei varmaan tule
jäädäkseen. Sitten pitäisi har-
joitella niin paljon sitä ampu-
mistakin siinä lajissa, hän ker-
too ampumasuunnistuskokei-
lustaan.

Nyt vuosia myöhemmin kil-
pailut ovat tuottaneet eri laji-
muodoissa ja ikäryhmissä

suunnistuksessa.
- Vauhti ja sujuvuus yleensä

ratkaisevat näissä kilpailuissa.
Pitää pystyä pitämään tasainen
meno koko ajan hyvällä vauhdil-
la. Aika paljon myös ratojen tyy-
pit vaihtelevat. Ne saattavat olla
suunnistuksellisesti ja fyysises-
ti todella haastaviakin. Kartan-
luku pitää olla hyvä, että saa
pidettyä vauhdin, Kaksonen
muotoilee pyöräsuunnistuksen
haasteita.

Juuri nämä seikat tässä suun-
nistuksen muodossa miellyttävät
ylistarolaisnuorukaista.

- Siinä on paljon enemmän
vauhtia, eli esimerkiksi kaikki
polunristeykset tulevat paljon
nopeampaa vastaan. Toisaalta
ajoittain voi olla helpompaakin,

mista, joita kisasivuilta löytyy.
Erikseen maastotyyppiin ei ole
mahdollisuutta tutustua. Perus-
harjoitusten kautta mennään,
hän summaa.
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kaikkiaan lähes 50 aluemesta-
ruusmitalia ja muutamia SM-
mitaleja, joka on ikä huomi-
oiden kunnioitettava määrä
metallia. Kaksosella on taka-
naan 17-vuoden iässä myös
kolme Jukolaa. Ensimmäinen
kosketus Jukola-yöhön oli
vuonna 2014 Kuopiossa.

- Ihan mukavaa se oli, vaik-
ka alussa ehkä hiukan jännit-
ti. Mäkistä siellä oli, mutta hie-
noja tapahtumia Jukolat ovat,
ja niihin on mukava päästä
aina mukaan. Viime vuonna oli
varmaan tähänastisista Juko-
loista mielekkäin maasto, Kak-
sonen kertaa.

Itseasiassa Kuopio-Jukolan
maasto oli juuri Kaksoselle so-

pivaa. Hän kertoo, että käy-
rillä kulkemin on suosikkipuu-
haa.

- Pienipiirteinen maasto on
itselleni ehkä sopivinta. Sel-
lainen, jossa on paljon mäkiä
ja käyrää.

Paras suunnistusmaastoko-
kemus löytyy kuitenkin vii-
mevuotisesta SM-yöstä Vie-
rumäeltä.

- Viime vuonna Vierumäel-
lä SM-yökisassa oli sellainen
maasto, josta eniten tykkä-
sin. Rannikolla on ehkä kama-
limmat kokemukset, kun met-
siköt ovat täynnä kiviä. Jos
jokaisen kiven merkitsisi, oli-
si kartta melkein musta, Kak-
sonen hymyilee.

Vaikka pyöräsuunnistukses-
sa on tullut verrattain enem-
män korkeamman tason me-
nestystä, ovat perinteinen
suunnistus ja pyöräsuunnistus
edelleen rintarinnan tärkeys-
järjestyksessä. Tämän kauden
pyöräsuunnistustähtäin on
luonnollisesti Portugalissa,
mutta viimevuonna Vierumäel-
lä miellyttänyt yösuunnistus on
syksyn kohokohta.

- Perinteisessä suunnistuk-
sessa kauden päätavoite on
syksyn SM-kisoissa. Ehkä it-
seäni kiinnostavat eniten yö-
suunnistusmatkat, sillä ne tun-
tuvat onnistuvan hyvin.

17-vuotiaana pääsee vielä
vuosia kilpailemaan yleisten
sarjojen ulkopuolella, joten ai-
kaa kehittymiseen on paljon.
Kaksonen aikoo hyödyntää
nämä vuodet ja tavoitteena on
menestyä myös tulevaisuudes-
sa mahdollisimman hyvin.

- Varsinaisia tavoitteita en
ole asettanut suunnistuksen
suhteen, mutta olisi mukava
pärjätä kunnolla aikanaan vie-
lä yleisessäkin, hän päättää.

MIKA PUKKINEN

Teemu Kaksonen
Syntynyt: 21.6.1999, Ylistaro
Lajit: Suunnistus ja
pyöräsuunnistus
Saavutukset:
AM-mitalit:
noin 50 eri ikäryhmistä
SM-mitalit:
Pysy 3 (1 kulta, 1 hopea, 1
pronssi)
Ampuma 2 (1 hopea, 1
pronssi)

puh. 044 788 5100
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Ti 12.7. Tulevien 7.luokkalaisten päivä klo 12-16 Kyttiksellä.
Iltarastit Karhunmäessä 17.00-19.00

Ti 12.7. peräkonttikirppis Ylistorilla (Kaukolanraitti 7), säävaraus. Klo 10.00-14.00
Ke 13.7. Nuorten ilta 7.lk-> klo 15-21 Kyttiksellä.
To 14.7. Perhepiknik klo 17-19.30 yhdessä MLL Ylistaron kanssa Kyttiksellä.

Lasten urheilukoulu klo 17.30
Nappulakisat urheilukentällä klo 18.30, järjestää Pouttulan kyläseura.
Ilmoittautuminen tuntia ennen

Pe 15.7. Miesten pesäpalloa klo 18.00, YKV-KoU3, Antti Railio Maamme-laulu
Nuorten ilta 7.lk-> klo 17-00. Grillausta, sumopainia, jättinyrkkeilyä,
törmäilypallot jne.. Kyttiksellä
Perjantain iltabileet klo 21.00 Antti Railio feat Beatpanimo, Ravintola Taro

La 16.7. Multi-Sport seikkailukilpailu klo 12.00, kilpailukeskus urheilukentällä
Lauantain tanssi-ilta klo 21.00, Wähäkosket, Ravintola Taro

Su 17.7. Joutopäivämarkkinat, Ylistaron virastotalon piha-alueella klo 11.00-18.00
Kyttiksellä avoimet ovet klo 11-18. Kahvitarjoilu
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Paremman pihan rakentaminen ei ole koskaan 
ollut näin helppoa. Lillevillan uudesta verkko-
kaupasta kotiutat kätevästi pihaasi vaikkapa 
uuden kesäkeittiön, autokatoksen tai pihavajan.

Tervetuloa piharakennusostoksille:

www.lillevilla.fi 

   Vierasmaja

ostoskoriin ja kassalle!

Mikä parasta, saat asuntomessujen ajan
ensimmäisestä ostoksestasi 15 %:n alennuksen
ja kotiinkuljetuksen kaupan päälle!

15 %
ensimmäisestä

ostoksesta!

alennus

Asu
ntomessuetu…


