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Joutopäivät 2017
Kesä tulee. Vaikka tätä kirjoit-

taessa sitä ei heti uskoisi, pari
päivää Juhannukseen, vettä sa-
taa ja lämpömittari näyttää +11.
Onhan tuo keli toki kymmenkun-
ta astetta lämpimämpää kuin
tammi-helmikuussa. Joka vuosi
on kuitenkin kesä keleistä riip-
pumatta. Niin myös Joutopäivä-
viikko, joka huipentuu viikon-
loppuna järjestettävään Multi-
Sport seikkailukilpailuun ja Jou-
topäivämarkkinoihin.

Ylistaron Kilpa-Veljet on aktii-
vinen toimija Ylistaron alueella
sekä tunnettu ja arvostettu ur-
heiluseura koko maassa. Seuran
toiminta on monikerroksista läh-
tien lasten liikuttamisesta aina
MM-tasolla oleviin huippu-urhei-
lijoihin. Tämä tuo monia haas-
teita seuraihmisille. Tarvitaan
runsaasti vetäjiä, valmentajia ja
innokkaita lasten ja nuorten van-
hempia, että saadaan pidettyä
laadukkaita harjoituksia läpi
vuoden. Osaamista ja uskallus-
ta täytyy löytyä eri lajeista, että
pystymme järjestämään kilpai-
luja ja otteluita. Ylistaron Kilpa-
Veljissä on monta lajissaan kou-
luttautunutta ja menestynyttä,

valmentajaa, tuomaria, rata-
mestaria jne. Tämä on hieno
asia, joka on huomioitu myös
eri lajiliitoissa.

Vaikka kökkätyöllä on iso
merkitys Ylistaron Kilpa-Veljien
toiminnassa, niin rahaakin
seura tarvitsee. Kilpailut, otte-
lut, Joutopäivämarkkinat ja
Joutopäivälehti ovat merkittä-
viä varainhankintamuotoja.
Seinäjoen kaupunki avustaa
myös Ylistaron Kilpa-Veljiä,
mutta valitettavasti laitakau-
pungin urheiluseuran avustus-
summa on pienentynyt alle puo-
leen alkuperäisestä. Kiitän kau-
punkia saamastamme tuesta ja
kaupungin Ylistarossa ylläpitä-
mistä loistavista urheilupai-
koista. Vielä kun painijat pää-
sevät reissuelämästään ja
molski saadaan asetettua lopul-
liseen paikkaansa sekä hiihtä-
jille, ampumahiihtäjille ja mä-
kimiehille saadaan lunta talvek-
si, niin uskon, että arki palaa
normaaliksi myös liikuntapaik-
kojen suhteen.

Ylistaron Kilpa-Veljet järjes-
tää satoja ohjattuja harjoituk-
sia ja kilpailuja vuodessa, jot-

ka sisältävät tuhansia liikun-
tasuorituksia. Kiitän kaikkia
yrityksiä jotka ovat mukana
Ylistaron Kilpa-Veljien toimin-
taa tukemassa. Ilman teidän
tukea tämä ei olisi mahdol-
lista.

Toivon, että urheilijat ja
perheet viihtyvät urheiluseu-
rassamme. On hienoa tuntea
seurakaverit, kannustaa ja
kantaa reippaana Ylistaron
Kilpa Veljien seura-asua, ai-
van kuin vuonna 1982.

Toivotan kaikki Joutopäi-
välehden lukijat tervetulleiksi
Joutopäiväviikon tapahtu-
miin!

Jukka Karhunen
YKV
Puheenjohtaja
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YKV:n pesäpallojaosto järjestää jälleen iltariehaa Joutopäivillä yhteistyössä Ravintola Taron kanssa.
Viime kesäiseen tapaan perjantai-illan ohjelmasta vastaa Ville Karhun kipparoima Beatpanimo
artistivieraan kanssa ja lauantain-ilta mennään cover-musiikin tahdissa, mistä vastaa lapualai-
nen Rolls play Hurriganes.

Taage Laiho feattaa Beatpanimoa

Perjantaina illan aloittaa Beatpanimo, joka tulee soittamaan kaikkien tuntemia kappaleita Suo-
mirockista aina heviklassikoihin asti. Beatpanimon kokoonpanossa nähdään ylistarolaisväriä Vil-
le Karhun (rummut), Rami Loukolan (koskettimet) ja kitaristien Jouni Välimäki ja Janne Karhu-
sen laittaessa soinnut kohdilleen. Seinäjokelainen Ari Katajamäki hoitaa basson ja laulusta vas-
taa jalasjärveläinen Tomi Loukola.

Illan päänumerona nähdää Beatpanimo feat. Taage Laiho. Kilpi -yhtyeestä erityisesti tunnettu
Taage toimii Kilven ja sooloyhtyeensä Taage’s Gangin laulajana. Lisäksi Laiho on laulanut monis-

sa coveryhtyeissä ja vieraillut useiden artistien albumeilla. Kilvessä Taage toimii myös sanoittajana.
Taage Laiho toimii myös turkulaisen heavy metal -yhtye Hevinkeliumin solistina. Hevinkelium on tullut tunnetuksi metallimusiikiksi sovittamistaan virsistä.

Beatpanimo ja Taage tulevat soittamaan huhujen mukaan varsin värikkään kattauksen eli pelkästä hevistä ei ole kyse. Ohjelmistoon tulee kuulumaan Stevie
Wonderia ja Whitesnakea ja kaikkea mahdollista näiden väliltä.

Lauantaina vedetään Hurriganesia ja voimaillaan

Lauantai-iltapäivällä ylistarolainen kuntosali Y-Gym järjestää Taron pihassa Y-Gym Goes Taro -tapahtuman. Siellä jokaisella on mahdollisuus päästä kokeilemaan
voimamiehen/naisen kykyjä. Paikalla voit kokeilla merimieskävelyä, tukin ja Atlas-kivien nostoa. Tapahtumaan on vapaapääsy, joten nyt ei ole hinnasta kiinni jos
haluat kokeilla liikkuuko kivet!

Lauantai-illan ohjelmasta vastaa lapualainen Rolls plays Hurriganes. Niin kuin nimestä voi päätellä ohjelmistoon kuuluu kaikki Hurriganes-klassikot sekä Suomirock-
osastoa, mm. Yötä, Popedaa, Pelleä, Eppuja ym. Tiukka keikkatrio Rolls lataa iltojen iloksi tuhdin annoksen aitoa rock‘n‘rollia.
Lauantaina mitellään Tarossa myös Joutopäivien karaokekuninkaan ja -kuningattaren titteleistä.

Iltabileissä ei olla “Hiljaa yössä”

OSTAMME
KAIKENLAISTA METALLI/RAUTAROMUA yrityksiltä ja yksityisiltä

LAIHIA
(ent. Kuusakoski Oy)

i

ROMULIIKE
POHJANMAAN METALLIVÄLITYS OY

040 555 0234

www.muotek.fi
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Painijat on ansaitulla kesälomalla:). Paini harjoi-
tukset jatkuvat taas elokuun alkupuolella. Toki hei-
näkuulla on yksi painileiri Kuortaneella. Painiväellä
on kova kausi takana. Aloitimme harjoittelun elo-
kuun alussa ja lopetimme Juhannus viikolla. Takana
on 150 harjoitusta, kymmenkunta viikonlopun leiriä
ja kisat päälle. Painijat ovat kisailleet ahkerasti niin
alueellisesti kun valtakunnallisestikin. Mukaan mah-
tuu muutama kansainvälinenkin kisa Ruotsissa ja Vi-
rossa.

Menestystä on tullut  juniori, kadetti ja ikäkausi
sarjoista. Kilparyhmässä könyää noin 15 tyttö ja poika
painijaa, jotka ovat harjoitelleet yhdessä jo useita
vuosia. Lisäksi seurassa toimii nassikka ja nallepai-
niryhmät, joissa on lapsia kolme vuotiaasta ylöspäin.
Yhteensä seurassa painii noin 40 lasta ja nuorta.

Viime kaudella harjoittelu siirtyi Kirmaushalliin ja
syksy tullaan harjoittelemaan Alapään nuorisoseural-
la. Vuoden 2018 alussa päästään uusiin tiloihin kou-
lukeskeskukseen.

Paini porskutta hyvällä pöhinällä eteenpäin kohti
vuotta 2018. Toivottavasti lapset ja nuoret pysyvät
hyvien harrastusten parissa.

Toivotan kaikille hyvää kesää!
T: YKV painin PJ Matti Kujala

YKV-PAINI
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Viime syksynä odotettua paremmin onnistuneen kisakauden jälkeen odotin innolla tulevaa kautta. Kuitenkin syksyllä alkaneet selkävaivat sekä toinen opiskelu-
vuosi Vaasan yliopistossa toivat täysin kaksi erilaista haastetta arkeen. Opiskelun ja urheilun yhdistäminen olikin vaikeampaa kuin olin odottanut. Helmikuussa
vietin kuukauden Saksassa tekemässä kieliharjoittelua, jonka pääaineeni Saksan kieli ja kulttuuri vaatii ja hallikausi jäi kokonaan välistä. Päätimme valmentajani
kanssa, että emme anna sen häiritä ja keskityin Saksassa peruskunnon kohottamiseen ja opiskeluun.

Saksasta tultuani keskityin voiman hankkimiseen ennen Portugaliin lähtöä. Huhti- ja toukokuun vaih-
teessa lähdin Portugaliin kahdeksi ja puoleksi viikoksi tekemään viimeiset kovat treenit ennen kesän kiso-
ja. Työntö sujui ja kuulanheitossa tuli reilu ennätys, mikä kertoo räjähtävyyden noususta. Leirin loppuvai-
heilla ja Suomessa sairastelut kuitenkin haittasivat treenaamista.

Kisakausi lähti hiukan vaisusti käyntiin. Avauskisassa Laihialla tein minulle kelvollisen tuloksen ottaen
huomioon hallikauden puuttumisen ja avauskisan arvaamattomuuden.  Raaseporissa Karis telefon games-
kisoissa tekniikkani oli kuitenkin aivan sekaisin ja tulos oli kaikkea muuta kuin hyvä. Raaseporin kisan
jälkeen selkä alkoi vaivata niin pahasti, että päätimme jättää seuraavat kahdet kisat välistä ja keskittyä
Keuruun juhannuskisoihin. Keuruun jälkeen kisaan vielä Kokemäellä karnevaaleilla ennen Seinäjoen Kale-
van kisoja.

Vaikka ongelmia on ollut, usko itseen ja omaan tekemiseen on vankka ja odotan innolla mitä tämä kausi
tuo vielä tullessaan.

Yleisurheilu - Taija Keskinen, Mikko Kangas

Lähtökohdat tähän kisakauteen olivat aika poikkeavat. Kesä 2016 oli päättynyt ylirasituksen takia jo
varhain heinäkuussa. Syksyllä muutin Tampereelle ja samalla alkoi yhteistyö uuden valmentajan kanssa.
Talvella pystyin ensimmäistä kertaa moneen vuoteen tekemään ehjän hallikauden. Startteja hallissa tuli
yhteensä kahdeksan, joista kaksi päälajissa 400 metrillä.

Hallikauden jälkeen valmentajani päätti, että kesään mennessä raudasta on tehtävä kevyempää. Toisin
sanoen alkoi vajaa kahden kuukauden jakso, jolloin olin kolme kertaa viikossa pää punaisena punttisalilla.
Enemmän voimaharjoittelua mitä olin koskaan aiemmin elämässäni tehnyt. Pikajuoksu on pohjimmiltaan
voimaa, jota taito hallitsee. 400 metrin juoksijan on kuitenkin oltava tarkkana, että salilla kasvatetaan
vain voimatasoa, ei lihasten massaa. Jokainen ylimääräinen kilo on kisassa kannettava kentän ympäri.
Sen lisäksi iso lihas kerää paljon enemmän maitohappoa, neljännesmailerin pahinta vastustajaa. Jo huhti-
kuussa huomasin kuitenkin, että otsasuonta pullistuttaneet tunnit punttisalilla eivät olleet turhia, vaan
lisääntynyt voima alkoi tuntua myös juoksemisessa. Huhtikuussa lähdin myös kahden viikon leirille Portu-
galiin jalostamaan tätä voimaa nopeaksi juoksuksi. Leiri oli onnistunut ja pysyin vieläpä terveenä palattu-
ani Suomen toukokuun lumisateisiin.

Tätä kirjoittaessani olen ehtinyt jo viisi kisaa juosta kesän kisakaudella. Pääasiassa alimatkoja ja
yhtäkään 400m kisaa ei ole vielä alla. Kisoissa on ollut ongelmana saada tehoja irti koneesta. Energia on

jäänyt mieheen, kun se olisi kuulunut jättää radalle. Haasteena se ei ole kuitenkaan suuri ja korjaantuu todennäköisesti vain juoksemalla lisää kisoja. Tämän
hetkinen tilanteeni yhteen tiivistettynä: mies on terve, urheilu tuntuu kivalta ja päämäärä (Seinäjoen Kalevan kisat) on kirkkaana mielessä.
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RAIMO LOUKOLA
puh. 474 1034, 0400-508 934

SEINAJOENENERGIA.FI

Joutopäivillä nähärähän!!!
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YKV:n uusin jaosto voimailujaosto aloitti toimintansa keväällä 2016, sitä ennen YKV:n voimailijoiden asiat hoidettiin painijaostossa.  Kilpailemista harras-
tavia voimailijoita on seurassamme vielä vähänlaisesti mutta taso on sitäkin kovempi.  Voimailijoiden laji on voimanosto, jossa seuramme edustajat keskit-
tyvät klassiseen voimanostoon ja klassiseen penkkipunnerrukseen. Voimanostossa kilpaillaan myös ns. varustekisoja joissa kilpailijat käyttävät nostoa hel-
pottavia tiukasti puristavia penkkipaitoja sekä kyykky- ja maastavetohousuja.  Klassisessa voimanostossa ei saa näitä apuvälineitä käyttää ja se onkin
saavuttanut viime vuosina suurta suosiota nostajien keskuudessa niin kotimaassamme kuin maailmallakin.

Seuramme edustajista Sami Lehtonen saavutti kesällä 2016 alle 23-vuotiaiden MM-pronssia klassisessa voimanostossa ja loppuvuodesta junioreiden SM-
kultaa ja aikuisten sarjassa SM-hopeaa.  Junioreiden kisassa Sami oli kaikkien painoluokkien vertailussa paras miesjuniori, näillä saavutuksilla Suomen
Voimanostoliitto valitsi Samin vuoden 2016 parhaaksi miesjunioriksi ja YKV:n johtokunta palkitsi Samin YKV:n vuoden 2016 parhaana urheilijana.

Myös Teemu Sippola kahmi SM-mitaleita, alle 20-vuotiaissa kilpaillut Teemu nappasi klassisen penkkipunnerruksen Suomenmestaruuden todella jännittäväs-
sä ja tasaisessa kilpailussa.  Klassisessa voimanostossa, johon kuuluvat penkkipunnerruksen lisäksi jalkakyykky ja maastanosto, Teemu saavutti SM-hopean.

Seuramme kolmas edustaja, isokyröläinen kuntosaliyrittäjä Eero Hakala kilpailee aikuisten sarjassa, saavutti SM-kisarajan ja osallistui myös klassisen
voimanoston SM-kisaan.

Porukan uusimpana kilpailijana on juniorivuosinaan kuulantyöntäjänä kunnostautunut Taru Keskinen.  Tarulla on tätä kirjoitettaessa vielä ensimmäinen kisa
nostamatta mutta kun Taru saa raudat kouriinsa niin SM-kisaraja lienee paperia.

Lajin SM-kisat ajoittuvat loppuvuoteen, ja ne ovatkin urheilijoillamme kauden päätavoitteita, Samilla meni alkuvuosi sairastellessa ja hän päätti pitkän
harjoittelutauon vuoksi jättää tänä vuonna kansainväliset kisat väliin, myös Teemulla olisi ollut viimevuotisten saavutusten perusteella mahdollisuus maa-
joukkueeseen mutta varusmiespalvelus häiritsi harjoittelua sen verran että myös Teemu tähtää päätavoitteenaan SM-kisoihin.

YKV:n voimailujaosto toivottaa kaikki voimanostosta kiinnostuneet nuoret ja myös vanhemmatkin harrastajat tervetulleeksi lajin pariin, jaostomme jä-
senet opastavat ja neuvovat mielellään uusia voimailijoita. Lisätietoja antaa jaoston puheenjohtaja Hannu Sippola puh 0400 927 092

Pasi Lehtonen

YKV:n voimailujaoston kuulumisia
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Maastohiihdon talvikatsaus
Menneenä talvena Ylistaron

Kilpa-Veljien värit ovat olleet
mallikkaasti esillä kotimaa-
kuntamme laduilla. Lisäksi YK-
V:n väritys on esiintynyt eri
puolilla Suomea, esimerkiksi
Vierumäellä, Rovaniemellä,
Ylläksellä ja Lempäälässä.

Vähäluminen talvi oli jäl-
leen hiihtoharrastuksen har-
mina myöhäissyksystä lähtien
läpi talven. Hyviä hiihto-olo-
suhteita oli haettava maakun-
nan tykkilumibaanoilta tai
pohjoisen lumilta. Kilpasisaret
ja -veljet, pohjoisempana ja
idenpänä, pääsevät aloitta-
maan lumiharjoittelun monin-
paikoin jo lokakuussa säilölu-
miladuilla ja myöhemmin luon-
nonlumien sataessa olosuh-
teet heillä senkun paranevat.
Siitä on sikäläisille hyötyä ver-
rattuna lumettomilta lakeuk-
silta saapuviin kavereihin.
Loppusyksyn pimeillä ja los-
kaisilla keleillä on keksittävä
muita kenoja, millä kilpa-
kumppanit pystytäisiin nujer-
tamaan talven koitoksissa.
Hiihtokansa on sitkeää sort-
tia ja harjoitusosoluhteiden
haastavuudesta huolimatta
tuloslistat ovat olleet muka-
vaa luettavaa seuramme osal-
ta. Tulosten ohella nuorisom-
me on saanut uusia tuttavia,
paljon muistoja ja kokemuk-
sia suomalaisittain perinteik-
kään harrastuksen kautta.
Menneenä talvena tunneskaa-
la on ollut laaja niin urheili-
joilla kun kannustusjoukoilla-
kin. On koettu onnistumisen
iloa, positiivisia yllätyksiä,
mutta myös pettymyksiä ja
tappion hetkiä.

Ensimmäiset kisat Kilpa-Vel-
jillä olivat 17.12.2016. Osa ki-
saili Ristijärvellä ja osa Seinä-
joella. Viimeisimmät hiihdot oli-
vat pääsiäiskisat Länsi-Lapin
lumilla. Siihen väliin sopii mon-
ta värikästä ja jännittävää
hiihtotapahtumaa ja useita
viikkoja talviharjoittelua, suk-
sien ja voitelujen testaamista
eri keleillä ja päivittäistä arjen
aikatauluttamista. Ylistaron Kil-
pa-Veljien hiihtäjät saavuttivat
useita Pm-mitaleita talven ku-
luessa, niin normaalimatkojen
Pm-hiihdoista, kuin kevättalven
Pm-sprinttihiihdoista sekä Kll-
Etelä- ja Keski-pohjanmaan
mestaruuskisoista. Pm-Viestis-
sä loistosuoritukseen ylsivät M
12-sarjassa hiihtäneet juniorit,
missä Paavo Frusti, Juho Kar-
hunen ja Topias Vuorela saavut-
tivat makean pronssimitalin
loppukiritaistossa. Urheilumiel-
tä ja hyvää asennetta osoitti-

vat M 16 sarjassa pronssia hiih-
täneet Pauli Frusti, Pekka Frus-
ti ja Aliina Vuorela. Pekka nousi
ikäisiään ylempään ja Aliina poi-
kien sarjaan. Näin kukin sai hiih-
tää viestihiihtoa, kun omanikäi-
siä joukkuekavereita ei ole.
Viestit ovat mukavia tapahtu-
mia yksilösuoritusten vastapai-
noksi. Hyviä sijoituksia Pm- ja
muista talven kilpailuista saa-
vuttivat myös Emma Pitkäran-
ta,  Pekka Kinnari, Jani Köykkä
ja Joonas Köykkä.

Hopeasompa on 13-16-vuoti-
aiden nuorten valtakunnallinen
pääkilpailu, missä osanottajia
on noin sata sarjaa kohden.
Menneenä talvena Hopeasompa-
kisa hiihdettiin Lempäälän Hak-
karissa. Seuramme edustajista
N16-sarjassa Aliina Vuorela oli
32., M16 sarjassa Pauli Frusti oli
42. ja M 14-sarjassa Pekka Frus-

ti 56. Hienoja suorituksia isois-
sa kisoissa! KLL-valtakunnalli-
set mestaruushiihdot järjestet-
tiin Vierumäellä, missä Aliina
Vuorela osallistui ikäistensä pe-
rinteisen 7,5 kilometrin yhteis-
lähtökisaan, ollen 25.  Saman
viikonlopun aikana ratkottiin
hopeasompaikäisten piirivies-
tin paremmuus, missä Vuorela
edusti Etelä-Pohjanmaan hiih-
topiiriä N 16-sarjassa.

Miehet 17-sarjassa hiihtänyt
Johannes Vuorela tykitti tasai-
sen hyviä hiihtoja läpi talven ja
onnistui hienosti kauden tär-
keimmissä kisoissa. Äänekos-
kella vapaan hiihtotyylin 15
km:n matkalla hän oli 4. Vieru-
mäellä KLL:n mestaruushiih-
doissa 15 km:n perinteisen tyy-
lin yhteislähtökilpailussa hän
saavutti podiumpaikan ollen 3.
Talven viimeisissä nuorten SM-

kilpailuissa Rovaniemen vaa-
tivilla radoilla Vuorela sijoit-
tui vapaan 20 km:n matkalla
yhteislähtökisassa 6:ksi.
Nuorten Habita Cup-kisako-
konaisuus sisältää yhdeksän
kisaa. Niistä seitsemän paras-
ta huomioidaan ja Vuorela oli
17-vuotiaissa 3. yhteispistei-
den perusteella. Hienosti su-
juneen talvikauden päätteek-
si Vuorela lunasti paikan Hiih-
toliiton organisoimaan valta-
kunnalliseen U18-valmennus-
ryhmään.

Hiihtäjien “kesäloma”
päättyy touko-kesäkuun tait-
teessa. Sauvojen rullapiikit
on teroitettu ja katseet suun-
nattu tulevaan talveen van-
halla ajatuksella: “kesällä
hiihtäjät tehdään”. Suunni-
telmissa on ainakin suotree-
nejä, sauvarinnenousuja,
suunnistusta, pyöräilyä ja rul-
lahiihtoa. Harjoittelutunteja
kerätään ja keli on lenkkei-
lyyn aina hyvä: sateen sattu-
essa treenataan sateessa,
hellekelillä helteessä. Ehkäpä
YK-V:n hiihtäjien väritys nä-
kyy myös kesäisessä Vuoka-
tin Aateli Race-kisassa ja
kenties myös rullahiihdon Po-
wer Ski-tapahtumassa. Saa-
pa nähdä! Ainakin nuoria
hiihtäjiä nähdään YK-V:n
omassa Multi-sport seikkailu-
urheilukilpailussa. Urheilijoil-
le toivotaan terveyttä ja on-
nistunutta kesäkauden har-
joittelua. Ensi talveksi toivo-
taan superolosuhteita myös
tänne kotikonnuille iloksi kun-
toilijoille ja hyödyksi aktiivi-
harrastajille; sopivasti pak-
kasta ja läjäpäin lunta!

Hiihtojaosto on hankkinut uudet ja upeat kilpailunumerot tulevia kisatapahtumia varten.
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Joutopäivillä nähärähän!!!
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YKV:n edustusjoukkue pelaa vahvaa kautta miesten
suomensarjassa

Kilpa-Veljet nousi viime
kauden päätteeksi takaisin
suomensarjaan, joten Ylista-
ron Urheilupuistossa onkin
jälleen todistettu hyvätasoi-
sia pelejä. Joukkue on aloit-
tanut kauden räväkästi ja
ennakkoluulottomasti, eikä
ole pyydellyt anteeksi kenel-
täkään. Otteluja on tähän
mennessä pelattu seitsemän,
joista YKV on hienosti onnis-
tunut voittamaan neljä.

- Tyytyväinen pitää nousi-
jajoukkueena olla, kun olem-
me tällä hetkellä sarjassa toi-
sena. Hyvin olemme pelan-
neet, ja yleisilme meillä on
ollut kiitettävä. Neljän jouk-
koon pääsemällä pelit jatkui-
sivat pudotuspelivaiheeseen
- sinne meidän on pyrittävä,
kertoo pelinjohtaja Jukka
Polvi-Lohikoski.

YKV:n miehet ovat tällä
kaudella näyttäneet vahvaa
henkistä kanttia muutamas-
sakin pelissä nousten kovis-
takin paikoista vaikeuksien
kautta voittoon. Vaikka ylis-
tarolaiset ovatkin sarjanou-
sijoita - löytyy joukkueesta
silti rutkasti kokemusta ko-
vista peleistä ja se on helpot-
tanut pelaamista huomatta-
vasti.

- Meidän joukkueen keski-
ikä on ehkä vähän vanhempi
kuin muilla, mutta meiltä löy-
tyy myös nuorempia pelaajia
kokoonpanosta. Tämä jouk-
kue taistelee aina loppuvihel-
lykseen saakka - periksi ei
anneta!

Joukkueessa on alkukaudes-
ta ollut pieniä loukkaantumisia,
jotka ovat sotkeneet kokoonpa-
noa useammassakin pelissä.
Moni pelaaja on myös joutunut
pelaamaan pienien vammojen
kanssa. Tärkeään rooliin ovat-
kin nousseet Vähänkyrön Vies-
tin kirjoilla olevat nuoret pelaa-
jat, Aapo Hautakangas ja Olli
Saukkoranta, joiden kanssa YKV
teki kauden alla kaksoisedus-
tussopimukset. Laajuutta rin-
kiin edustusjoukkue on saanut
myös omasta kakkosjoukkuees-
taan, josta on jo kertaalleen
pelimiehiä nostettu suomensar-
jaankin asti.

- Kakkosjoukkueen peleissä
muutamien kokeneempien pe-
laajien lisäksi meidän omat C-
juniorit ovat päässeet näyttä-
mään taitojaan miesten kentil-
lä, ja nämä pelit ovat olleet hie-
noja mahdollisuuksia heidän
kehityksensä kannalta. Tämä
luo hyvät puitteet sille, että
omia junioreitamme voidaan
tulevaisuudessa nähdä enem-
män miesten joukkueissa, jat-
kaa Polvi-Lohikoski.

Suomensarja on Suomen kol-
manneksi korkein pesäpallon
sarjataso, jossa monen joukku-
een riveissä pelaa todella lah-
jakkaita nuoria, jotka tulevat
murtautumaan muutaman vuo-
den sisällä aina miesten Super-

pesikseen asti. Tälläkin kaudella
YKV on kohdannut muun muas-
sa Vimpelin Vedon lahjakkaan
nuorisojoukkueen, joista muu-
tamat pelurit ovatkin jo pääs-
seet tekemään debyyttinsä Su-
perpesiksen puolella.

- Toivottavasti yleisöä löytää
hyvien otteiden myötä katso-
moon vielä enemmänkin. Pelit
ovat tähän mennessä olleet
viihdyttäviä, ja kentällä on näh-
ty upeita suorituksia. Täytyy
kyllä kiittää meidän kaikkia yh-
teistyökumppaneita, jotka mah-
dollistavat tämän meille, päät-
tää “Polokka”.

Kilpa-Veljien edustusjoukkue
pelaa Joutopäivä-ottelun per-
jantaina 7.7 Koskenkorvan Ur-
heilijoita vastaan. Ottelu alkaa
klo. 18.00. Joutopäivä-ottelut
ovat keränneet aiempina vuo-
sina hyvin yleisöä lehtereille, ja

tätä taistoa ei tänä vuonna-
kaan kannata välistä jättää.
Kauden ensimmäisessä kes-
kinäisessä kohtaamisessa
YKV haki voiton Koskenkorvan
Sähkökoje-areenalta, joten
“Kossu” lähtee varmasti Ylis-
taroon ryöstöretki mieles-
sään. Tervetuloa Ylistaron Ur-
heilupuistoon seuraamaan
viihdyttävää ja räväkkää pe-
sistä!

Janne Ritari

Sami Kokko ja Janne Polvi-Lohikoski punovat juonia
vastustajan selättämiseksi
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Koko kansan autokauppaa

TERVAJOKI Olkitie 7
puh. 020 777 2009

Koko kansan autokauppaa

Helsinki

Rauma

YLI 2500
AJONEUVON
VALIKOIMA
KAUTTA MAAN!
Valitse ajoneuvosi Rinta-Joupin
laajasta valikoimasta mistä päin
Suomea tahansa ja tee kaupat
sinua lähimmässä liikeessä tai

VAASA Meijerinkatu 15 B
puh. 020 777 2106

16 merkin edustus 
ja yli 2500 ajoneuvoa!

VAIKKA KOTIPIHAAN TOIMITETTUNA!

Katettujen pöytien
näyttely

Ylistaron Soroptimistiklubi järjestää joutopäivillä katettu-
jen pöytien näyttelyn su  9.7 klo 11-17   Näyttely tilana on tänä
vuonna monipalvelukirjaston näyttelytila. Pöytien kattajilla on
ajankohtainen aihe  Suomi 100 v.  Tulemme varmasti näke-
mään monin eri tavoin tehtyjä kattauksia aiheeseen liittyen.

Kattauksia voi käydä ihailemassa ja omaa mieleistään kat-
tausta voi äänestää , pientä maksua vastaan , äänestäjien
kesken arvotaan palkintoja.
Äänestyksen voittaja , paras kattaus palkitaan stipendillä.

Kattauskilpailu on saanut aikaisempina vuosina paljon huo-
miota ja kiitosta , sitä toivomme tänäkin vuonna.
Kattauskilpailun äänestyksestä tulleet varat lahjoitamme lyhen-
tämättömänä hyväntekeväisyyteen Ylistarossa.Klubimme jakaa
esim.stipendejä kädentaidoissa ja urheilussa menestyneille
tytöille.

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
Rajala Jarkko
Mäkelä Teemu

Ylistaron Kilpa-Veljien jaostot ovat
ampumahiihto-, hiihto- ja mäkihyppy-,
lento- ja sulkapallo-, paini-, pesäpallo-,
suunnistus-, voimailu- ja yleisurheilujaosto

Joutopäivillä nähärähän!!!
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YKV järjesti suunnistuksen alalajin AM-kisat

Suunnistus on perinteises-
sä muodossaan ollut olemas-
sa jo pitkän ajan. Kilpasuun-
nistustakin on harrasteltu jo
kohta vuosisadan ajan ja laji
on jatkuvasti kasvava maail-
manlaajuisesti. Perinteisiä
suunnistusmatkoja ovat pitkä
matka, keskimatka ja sprint-
ti. Kansallisella mestaruusta-
solla kilpaillaan myös esimer-
kiksi erikoispitkillä matkoilla
ja yösuunnistuksella. Lisäksi
on olemassa erilaisia vieste-
jä. Yleensä viestissä osuuksia
on kolme tai neljä, mutta
suurviesteissä, kuten Juko-
lassa ja 10-Milassa, niitä voi
olla enemmänkin. Jukolassa
osuuksia on seitsemän ja 10-
Milassa nimensä mukaan
kymmenen.

Perinteinen suunnistus on
saanut rinnalleen myös erilai-
sia pienempiä lajihaarakkei-
ta. Suosiotaan ovat nostaneet
esimerkiksi tarkkuussuunnis-
tus ja pyöräsuunnistuksen eri
muodot. Aluemestaruustasol-
la kilpaillaan myös partiosuun-
nistuksessa, jonka Etelä-Poh-
janmaan AM-kisat järjesti
tänä vuonna Ylistaron Kilpa-
Veljet.

Partiosuunnistuksessa kil-
paillaan kahden tai kolmen hen-
gen joukkueina. Kullakin kilpai-
lusarjalla on tietyt rastit, jotka
tulee hakea maastosta. Partio-
suunnistuksen idea on se, että
alussa joukkueet saavat keske-
nään jakaa haettavat rastit
maastosta parhaaksi katsomal-
laan tavalla, jonka jälkeen ko-
koontuvat jälleen yhteen ko-
koontumisrastille ja suunnista-
vat yhteisen loppuosuuden maa-
liin. Partiosuunnistuksessa ai-
noastaan yhteinen loppuosuus
on valmiiksi määriteltyä viivaa.
Näin ollen menestys partiosuun-
nistuksessa vaatiikin pitkälti
hyvin valitut kokonaisuudet kul-
lekin suunnistajalle ja heidän
ominaisuuksilleen.

Partiosuunnistuksen alue-
mestaruuskilpailut keräsivät
Järvirannan ampumaradan
maastoihin noin 75 kolmen
hengen partioita, joten kaikki-
aan kilpailijoita oli yhteensä yli
200 kappaletta. Pääsarjoissa
kovinta vauhtia pitivät Rasti-
Kurikan suunnistajat, jotka
nappasivat voiton kummastakin
pääsarjasta.

Suunnistajat jakavat rasteja partiosuunnistuksen alussa.

- Mika Pukkinen

Suunnistus on siis monipuoli-
nen laji, jossa riittää erilaisia
lajimuotoja. Jos et koskaan ole
kokeillut suunnistusta, lähde
kokeilemaan esimerkiksi YKV:n
järjestämille iltarasteille. Kilpa-

Veljien iltarastit järjestetään
joka tiistai ja metsään voi
lähteä kello 17:00-19:00 vä-
lisenä aikana. Paikka on aina
vaihteleva ja lisä tietoa ilta-

rasteista ja sijainneista voi lu-
kea ykv-suunnistus.net -verk-
kosivuilta.
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puh. 044 788 5100

Kilpa-Veljien naisjoukkue esiintynyt pirteästi
maakuntasarjassa

Viime kesänä ensimmäisen kau-
tensa maakuntasarjassa pelannut
naisten joukkue ei vielä viime vuon-
na montaa ottelua voittanut, mutta
tällä kaudella kova harjoittelu on al-
kanut näkyä naisten otteissa. Peleis-
sä on nähty hienoja suorituksia laa-
jalla säteellä niin sisällä kuin ulkona.

- Olemme tällä kaudella saaneet jo
enemmän pisteitä kuin koko viime
kesänä, vaikka kausi ei ole edes puo-
lessa välissä vielä. Naiset ovat ke-
hittyneet koko ajan lisää, ja näyttää
siltä, että kaikille on löytynyt oikeat
roolit joukkueessa, hehkuttaa jouk-
kueen pelinjohtaja Janne Polvi-Lohi-
koski.

Joukkue on päässyt talven aikana
harjoittelemaan enemmän pelipaik-
kakohtaisesti kuin viime kaudella ja
se on myös valmistanut pelaajia pa-
remmin kesän peleihin. Ulkopelissä
pallot tarttuvat jokaisella kiinni hie-
nosti, ja sisäpelissä hyviä lyöntejä on
nähty laajalla säteellä.

- Meidän ehdottomia onnistujia on
ollut Marjukka Rappe, joka on lyönyt
tällä hetkellä puolet juoksuistamme.
Tuntuu, että hän ei ole parastaan vielä
edes näyttänyt, joten sieltä voi tulla
loppukaudesta vielä entistä kovem-
piakin lyöntejä, jatkaa Polvi-Lohikos-
ki.

Vahva alkukausi on luonut paljon
uskoa joukkueen tekemiseen aina
harjoituksista lähtien. Kun itseluot-
tamus on korkealla - on naisilla aito
usko siihen, että jokainen peli on voi-
tettavissa. Tämä näkyy Polvi-Lohi-
kosken mukaan selvästi joukkueen
pelaamisessa.

- Viime kesänä moni pelaaja on-
nistui harjoituksissa hienosti, mutta
pelitilanteessa parhaat suoritukset
jäivät usein uupumaan. Täksi kau-
deksi olemme saaneet rutiinia lisää
ja se on näkynyt hyvinä suorituksina
pelitilanteissa.

Naisten kotipeleissä on myös tänä
kesänä ollut hyvä tunnelma, mutta
yleisöä mahtuu vielä Urheilupuistoon
enemmänkin. Otteluissa on kuulutus,
jotta katsojat pysyvät hyvin pelita-
pahtumissa mukana, ja kioski palve-
lee janoisia ja nälkäisiä pesiksen ys-
täviä. Tervetuloa seuraamaan iloista
ja viihdyttävää pesäpalloa Urheilu-
puistoon!

Janne Ritari
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Konseptisuunnittelu Valmistuslinja Tuotteet Huolto ja varaosat

Kilpailukykyä, tuottavuutta,
laatua, ergonomiaa,

& turvallisuutta.
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Verkkokaupastamme nyt myös 
laadukkaat Rentukka-laiturit!

Tervetuloa piharakennusostoksille:

www.lillevilla.fi

Kotimaista laatua, taatusti 
parhaaseen hintaan. 

Vieläpä kotiinkuljetettuna!




