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Joutopäivät 2019

Hyvä Joutopäivälehden lu-

kija. Jälleen on se aika vuo-

desta käsillä, kun kesä on kuu-

mimmillaan, aurinko paistaa

ja Ylistarossa vietetään Jou-

topäiväviikkoa. Pitkin viikkoa

järjestettävät tapahtumat

keräävät entiset ja nykyiset

paikkakuntalaiset sekä lähi-

alueen väen yhteen. Mitä ylis-

tarolainen kesä olisi ilman

Joutopäiviä?

Ylistaron Kilpa-Veljet jär-

jestää lapsille, nuorille ja ai-

kuisille monenlaista liikuntaan

ja urheiluun liittyvää toimin-

taa. Seuran kahdeksan jaostoa

toimivat aktiivisesti ympäri

vuoden liikuttaen satoja hiki-

liikkujia tuhansia kertoja vii-

kosta toiseen.

Tämän lisäksi Ylistaron Kil-

pa-Veljet on tapahtumajärjes-

täjä joka on pitänyt Joutopäi-

vämarkkinoita jo vuodesta

1977! Markkinoiden historia on

pitkä ja siitä saa urheiluseura

olla ylpeä. Multi-Sport seikkai-

lukilpailu tuli mukaan 2000-lu-

vun alussa. Kiitos kökkäväelle

ja yrityksille jotka tämän

markkinaperinteen mahdollis-

tavat!

Toivotan kaikki Joutopäi-

välehden lukijat tervetul-

leeksi osallistumaan Jouto-

päiväviikon tapahtumiin ja

tulemaan Joutopäivämarkki-

noille nauttimaan kesästä,

tapaamaan tuttuja sekä te-

kemään markkinaostoksia!

Hyvää kesää!

Jukka Karhunen,
Ylistaron Kilpa-Veljet
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www.muotek.fi

Lasten suosikkiyhtye Hevisaurus saapuu Kirmaukseen,
iltabileet aikuisille Tarossa

Heinäkuun ensimmäisellä

viikolla Ylistarossa nähdään

myös kattaus musiikkitarjon-

taa pesäpallojaoston järjestä-

mänä. Tällä kertaa pesisjaos-

ton järjestämää viikonloppu-

ohjelmaa on sekä Kirmaukses-

sa että Ravintola Tarossa.

Lauantaina 6.7 on suurin

yksittäinen esiintyjä, kun suo-

sittu lasten heviyhtye Hevi-

saurus valtaa Kirmauksen lii-

kuntasalin. Koko perheelle so-

veltuva tapahtuma alkaa Kir-

mauksessa kello 16.00 ja ta-

pahtumaan voi ostaa ennak-

kolippuja verkossa

(www.joutopaivat.fi).

Perinteeksi muodostuneet il-

tabileet järjestetään 5.-6.7 Ra-

vintola Tarossa. Perjantaina 5.7

Tarossa nähdään Leevi and the

leavings tribuutti. Tribuuttiko-

koonpano esittää legendaarisen

Gösta Sundqvistin parhaita

teoksia vuosien varrelta.

Lauantai-iltana 6.7 Taros-

sa on jälleen tarjolla karke-

loita aikuisille: ravintolan te-

rassin lavalla esiintyy tuolloin

paikallishuumoria musiikkiin-

sa ripotellut Rehupiikles. Isän-

nät ovat yrittäneet markkinoi-

da sanoituksissaan muun mu-

assa metroa Ylistaroon, mut-

ta ajatukselle ei ole valtara-

kenteissa vielä lämme-

tty…ehkä joskus. Samana il-

tana nähdään vielä rockcove-

reita soittava Beatmore.
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Painiväellä on ollut taas kiireinen

ja tapahtumarikas vuosi. Painijat

ovat kilpailleet ahkerasti ulkomail-

la ja kotimaassa. Menestystä on

tullut mahtavasti niin kotimaassa

kuin ulkomaillakin.

Harjoituksia, leirejä ja kisoja on

kertynyt kovimmalle kärjelle kun-

nioitettava määrä. Painijat harjoit-

televat omien harjoitusten lisäksi

lähialueen seurojen harjoituksiin

Ilmajoella, Seinäjoelle ja Vaasassa.

Lisäksi YKV-paini on sitoutunut

Jarkko Ala-Huikun vetämään alue-

leiritykseen. Ko leirejä järjestetään

yhdeksän vuodessa sekä viikkohar-

joituksia alueen saleilla tulee kes-

kimäärin kaksi kuukaudessa. Kesän

aikana painijat leireilevät omalla

leirillä sekä Kuortaneella järjestet-

tävällä kesäleirillä.

YKV-painin salilla treenaa viikoit-

tain nalle, nassikka-ja kilparyhmä.

Yhteensä painijoita eri ryhmissä

harjoittelee noin 55 poikaa ja tyt-

töä. Ensi vuosi tulee olemaan har-

joittelun kannalta ainakin yhtä vaa-

tiva. Kokeneimmat painijat joutu-

vat liikkumaan harjoitusten takia

yhä aktiivisemmin kovien harjoi-

tusvastustajien hakemiseksi. Yh-

teistyö eri seurojen kanssa antaa

lisää niin vastusten kuin valmen-

nuksenkin suhteen. Harrastajat

saavat ohjausta oman salin lisäksi

kovilta valmentajilta Jarkko Ala-

Huikku, Micael Lyyski, Toni Linta-

la, Juha Tuuri sekä tietenkin omil-

ta vetureilta Matti Kujala, Heikki

Rintamäki, Matti Kiikeri, Kimmo

Västi, Matti Mäkitöyli, Maarit Ho-

vila. Lisäksi omia nassikkaharjoi-

tuksia on vetänyt omat kokeneem-

mat painijat. Näistä harjoituksist

onkin saatu hyviä kokemuksia. Ta-

voite tämän hetken harjoittelussa

on jatkuvuus. Tulosta tulee kun te-

kee ahkerasti työtä.

Muutoksia painisaralla on tullut

hallintopuolelle. Jaosto vahvistui

uusilla jäsenillä ja puheenjohtajan

nuijaa heiluttaa Annina Rintamäki.

Annina on tuonutkin jämäkkyyttä

hallintopuolelle ja näin helpottaa

valmennuspuolen toimintaa.

kuun alussa. Toivonkin uusia harrastajia

liittymään joukkoomme elokuussa käyn-

nistyviin harjoituksiin. Tarkemmat ryh-

mä ja harjoitteluajat informoidaan lä-

hemmin. Mutta kolme ryhmää tullaan

käynnistämään. Voit seurata meitä fb:ssa

YK-V paini.

Ja kysymyksiin vastaa myös

ykvpaini45@gmail.com

Hyvää kesää kaikille

Joutopäivälehden lukijoille=ØÞ

T: Valmentaja Matti Kujala

YKV-PAININ KUULUMISIA

Painiväki on kerännyt varoja  ra-

kettimyynnillä, metsän istutuksilla,

leivonnaisilla, kisa-ja leiri tapahtumil-

la. Kulut ovat kasvaneet rajusti ja

näin ollen joudumme miettimään tu-

lonlähteitä kuumeisesti. Seuran kär-

kinimet joutuvatkin kaivamaan omaa

taskua ja hankkimaan omia henkilö-

kohtaisia sponsoreita harjoittelu-ja

kisatoiminnan turvaamiseksi.

Painijat siirtyvät ulkoharjoitteluun

kesäkuun lopussa. Harjoittelu painot-

tuu nopeus-ja voima ominaisuuksien

kehittämiseen ja salille palataan elo-

Kuva painijoista marraskuussa -18. Västerås/Ruotsi

T

ervetuloa

J

o
utopäivil

le
!
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Ajatus match shown jär-

jestämisestä syntyi jo pari

vuotta sitten. Tämän vuoden

alussa saatiin kerättyä poruk-

ka innokkaita koiraharrasta-

jia sen toteuttamiseen. Pai-

kaksi valikoitui Mäki-Pohdon

ravi -ja ratsastuskeskus ja

ajaksi joutopäiväviikon tor-

stai 4.7. klo 18 alkaen.

Match show, eli mätsärit,

on leikkimielinen koiranäyt-

tely, johon tavallisista näyt-

telyistä poiketen voivat osal-

listua kaikenikäiset ja -rotui-

set koirat. Hyvää harjoitus-

ta tätäkin tapahtumaa varten

on saatu keväisin järjestet-

tävistä näyttelyharjoituksis-

ta, jotka ovat tänäkin vuon-

na keränneet parhaimmillaan

lähes parikymmentä koiraa

MP-Liftin pihalle. Harjoituk-

set järjestää Ylistaron Met-

sästysseura ja ne ovat mak-

suttomia. Sinne ovat kaikki

koirat tervetulleita rotuun

katsomatta.

Ylistaron joutopäivä- mätsä-

rissä koirat jaetaan kilpaluok-

kiin iän, koon ja esittäjän iän

perusteella. Näyttelyssä on luo-

kat isoille koirille (yli 40 cm),

pienille koirille (alle 40 cm), pen-

nuille (alle 1- vuotiaat), metsäs-

tyskoirille sekä lapsi & koira-

luokka, jossa koiran esittäjä on

alle 10-vuotias. Sama koira voi

osallistua useampaan luokkaan.

Tuomari arvostelee koirat

kehässä pareittain. Parempi

koira saa punaisen nauhan ja

toiseksi tullut sinisen. Kun koi-

rat on jaettu punaisen ja sini-

sen nauhan saaneisiin, ne ar-

vostellaan yhdessä, ensin sini-

set ja sitten punaiset. Sekä si-

nisen että punaisen nauhan saa-

neista tuomari sijoittaa 4 mie-

lestään parasta koiraa, jotka

palkitaan.

Ylistaron Metsästysseura ry järjestää
joutopäiväviikolla koirien match shown

Mätsäreissä koiria ei arvos-

tella rotumääritelmien mukaan,

vaan arvostelut perustuvat

yleensä eläimen kuntoon ja

käyttäytymiseen sekä esittäjän

ja eläimen väliseen yhteistyö-

hön. Arvostelut ovat usein tuo-

marin oman mieltymyksen mu-

kaisia. Virallisia arvostelusään-

töjä ei ole.

Mätsärit antavat hyvän mah-

dollisuuden harjoittaa omista-

jan ja koiran välistä yhteistyö-

tä virallisia näyttelyitä varten ja

ovat hyvä paikka myös koiran-

pennun sosiaalistamiseksi. Li-

säksi esittäjä saa esiintymisko-

kemusta, jolloin kynnys osallis-

tua näyttelyihin madaltuu.

Tuotto käytetään nuorten

metsästäjien harrastuksen tu-

kemiseen.

Paikan päällä on kioski, jo-

ten kannattaa varata tasku-

rahaa mukaan. Metsästys-

seuran toimintaan voi tutus-

tua ja testata tietämystään

lajitunnistustehtävässä tai

verrata oman koiran tassun

kokoa suden jälkeen. Myös

kennelliitto on edustettuna.

Ratsastuskoulu Kipinä jär-

jestää hevosajelua tapahtu-

man aikana. Myös 4h- elä-

mysmaailma on samalla alu-

eella, siellä kannattaa poike-

ta ennen “missikarkeloita”.

Lämpimästi tervetuloa!

Ylistaron Metsästysseura
ry

Suunnittelutiimi palaverissa

YKV Pesisjunnujen kuluva

kausi on ollut monien uusien

asioiden aikaa. Kautta on

vauhdittanut uudet pelaajat,

uudet valmentajat, uudet

treenityylit ja tottakai ihka-

uusi pesiskoulu!

Loppuvuodesta 2018 lai-

toimme rohkeasti avoimeen

hakuun uusien pelaajien et-

sinnän, erityisesti G-juniori -

tasolle. Pikkukopittelijoita

löytyi niin paljon, että järjes-

timme oman treeniajan ja

valmentajat Veera Korpelan

ja Enni Ritarin sekä Amin hei-

tä luotsaamaan. Pallotaitoja

ja mailan puristusta harjoi-

tellaan monin erilaisin kei-

noin, leikin kautta tietenkin!

F-ikäiset juniorit ovat tree-

nanneet Amin ja Ennin ohja-

uksessa tämän kauden. Sar-

jaohjelman haasteellisuudes-

ta johtuen F:t eivät osallistu

aluesarjapeleihin, mutta tilal-

le on otettu omia sovittuja

pelejä ja tietenkin Etenee-

leirille osallistumista! Hieno-

ja pelihetkiä on siis ollut ja

Pesisjunnuilla pomppii hyvin!

tulee vielä olemaan koko kesän

ajan.

Pesisjunnujen D-poikien jouk-

kueessa vaihtui talven aikana

pelinjohtaja, kun Janne Ritari

otti koppia joukkueen peliviuh-

kasta Amin ja Ennin ohella. Hom-

ma alkoi joukkueen kanssa yh-

teisten ja yksilöllisten tavoittei-

den hahmottelulla ja treeniin

otettiin voimaa, nopeutta ja

kestävyyttä mukaan. Pelitak-

tiikkaa ja joukkuehenkeä on

hiottu viimeisen päälle ja tal-

ven puurtamisen tulokset näky-

vät! D-poikien aluesarjan alku-

lohkon pelit on voitettu kaikki

puhtailla 3 pisteen voitoilla. Ri-

tarin sanoin “Pelipäivä on juh-

lapäivä” näkyy ilona ja riemu-

na kentällä! Pelit tästä vain ko-

venevat. Aluesarjassa siirrytään

ylempään jatkosarjaan ja Oulun

Suurleiri  heinäkuussa odottaa

kovassa iskussa olevaa joukku-

etta!

Uusimpana avauksena toteu-

tamme kesällä Pesiskoulua yh-

dessä paikallisen nuoren Topi

Kujalan kanssa. Pesiskoulussa

opiskellaan muutamana kerta-

na pesiksen perusasioita ja vä-

lineiden käyttöä. Mukavaa ke-

sätekemistä siis!

Mikäli pesäpallo kiinnos-

taa harrastuksena, joukkue-

emme ovat avoimia otta-

maan uusia harrastajia! Roh-

keasti mukaan katsomaan

tekemistä ja saamaan uusia

kavereita. Laji on mahtava,

joka kyllä vie mennessään!

Muistathan seurata meitä

www.facebook.com/YKVJun-

nupesis

Mukavaa ja koppirikasta

kesää!

YKV Junnupesis
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NÄHDÄÄN 
JOUTOPÄIVILLÄ !

ARVONNASSA
PALKINTONA
SÄHKÖPYÖRÄ 

 (arvonta 15.8.2018)

www.seinajoenenergia.fi
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YK-V:n voimanostajat
YK-V:n voimanostajaporukka on pieni mutta menestynyt, jaostossa on neljä kilpailevaa urheilijaa, jokaisella on mitaleita vähintään SM-tasolta.

Outi Silvennoinen

Olen 41-vuotias isokyrö-

läinen yksikönjohtaja, olen har-

rastanut lapsena telinevoimiste-

lua, nuorena pelasin pesäpalloa

piirinmestaruustasolla, nykyään

voimailun lisäksi pelaan höntsy-

sählyä kaveriporukalla.  Puntti-

sali on kuulunut harrastuksiini

jo muutaman vuoden ja voiman-

ostoa olen harrastanut aktiivi-

sesti 2,5 vuotta.  Halusin kokeilla

mitä kropasta irtoaa, sain val-

mentajaksi Eero Hakalan joka on

opastanut lajiin ja kannustanut

kisaamaan.  Paras saavutukseni

on SM-pronssi vuodelta 2018

Masters-sarjassa naisten +84 kg

painoluokassa, tavoitteeni on

tulevana syksynä parantaa viime

vuoden tulosta ja kirkastaa mi-

tali.  Parasta voimanostossa on

se että saa ja joutuu ylittämään

itsensä kerta toisensa jälkeen.

Kisat ovat mukavia ja kaikki kan-

nustavat kaikkia sekä ovat iloi-

sia myös toisten onnistumisis-

ta.  Lajia voi harrastaa kuka vain

ja iästä riippumatta.

Sami Lehtonen

Olen 24-vuotias metsä-

talousinsinööriopiskelija, asun

Tampereella mutta nyt kesän

ajan kesätöiden vuoksi taas

Ylistarossa.  Olen harrastanut

urheilua aina, Kärkimäen painit-

reeneistä se alkoi jo 4-5 vuoti-

aana, painin lisäksi olen harras-

tanut mm. kuulantyöntöä, sii-

nä saavutin piirinmestaruuksia

ja osallistuin myös SM-kisoihin.

Pesäpalloakin tuli kokeiltua.

Kun muut urheiluharrastukset

jäivät niin punttiharrastus jat-

kui.  Kilpailuvietti oli kova ja kun

huomasin että voimanostossa

voisin pärjätä niin aloin kilpai-

lla,ensimmäiset kisat 2011.  Olen

saavuttanut junioreissa kolme

Suomenmestaruutta penkki-

punnerruksessa ja neljä voima-

nostossa.  MM-kisoissa alle 23-

vuotiaissa pronssia 2016 ja ho-

peaa 2018, alle 18-vuotiaissa

MM-hopeaa 2013, MM-mitalit

voimanostosta.  Aikuisten sar-

jassa olen saavuttanut yhden

SM-hopean.  Tavoitteenani on

saavuttaa voimanoston maail-

manmestaruus.

Teemu Sippola

Olen 22-vuotias ajoneu-

voasentaja, asun Seinäjoella.

Kilpaurheilu-urani aloitin juni-

orivuosinani hiihdon parissa,

harrastin nuorempana  myös

salibandyä.  Voimanostoa olen

harrastanut 6-7 vuotta, Sami

minua innosti lajin pariin, hä-

neltä sain tietoa lajista.  Par-

haita saavutuksiani ovat voiman-

oston ja penkkipunnerruksen

SM-kullat.  Tavoitteeni on pääs-

tä kovaan kuntoon 2020 SM-ki-

soihin.

Taru Keskinen

Asun Seinäjoella ja am-

matikseni teen tarjoilijan töitä,

voimanostoa olen harrastanut

noin kolme vuotta.  Juniorina

harrastin SM-tasolla kuulan-

työntöä ja kiekonheittoa ja aika

paljon muitakin lajeja siinä ohel-

la.  Voimanosto hiipi mieleeni

kun en ollut vuosiin treenannut

mitään varten ja vanha kilpaur-

heilija ei osaa urheilla ilman ta-

voitteita.  Siinä oli sitten muu-

tama ihminen väläytellyt että

kyseinen laji sopisi mulle ja aika

nopeaa totesin sen itsekin.

Mulle sopii paremmin rautojen

nostelu kuin pitkät juoksulen-

kit.  Kilpailen avoimessa eli ai-

kuisten sarjassa, jossa olen saa-

vuttanut 2018 SM-hopeaa ja

2019 SM-pronssia.  Tavoitteita

on monenlaisia mutta ensiksi

haluan rikkoa 400 kilon yhteis-

tuloksen ja saada penkkipun-

nerruksen kulkemaan.
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LEIKILLÄÄN JA KUITENKIN NIIN TOSISSAAN...

Hiihtokauteen 2018 – 2019

mahtui monenlaista heittäyty-

mistä. Lajin pariin tuli mu-

kaan paljon uusia lapsia ja se

on ilahduttavaa. Pienet hiih-

täjät saivat kokea jännittäviä

hetkiä ja kokivat oppimisen

iloa. Lapset voittivat ennen

kaikkea itseään, mutta välil-

lä toki myös toisiaan. Voin

sanoa aistineeni kauden aika-

na hyvää tunnelmaa, jossa oli

mukana leikkimielisyyttä ja

toisaalta itsensä likoon laitta-

mista. Jokainen lapsi on meil-

le seurassa tärkeä. Olette

kaikki erittäin tervetulleita

mukaan tarjoamaamme toi-

mintaan. Lapsi ja perhe voi

tavoitella kilpailemista Ylista-

ron Kilpa-Veljien väreissä,

mutta aivan yhtä hyvin voi

liikkua mukavassa seurassa

tavoittelematta sen suurem-

pia urheilullisia menestymisiä.

Liikkuminen sinänsä on jo

hieno arvo.

Lumettomat tai huonolumi-

set talvet ovat osaltaan vai-

kuttaneet siihen, että tällä

hetkellä seurassamme ja laa-

jemminkin Etelä-Pohjanmaan

hiihdossa on haasteellinen ti-

lanne. YK-V:ssä yläkouluikäi-

siä aktiivisia maastohiihtäjä-

kisaajia ei tällä hetkellä men-

neiden vuosien tapaan ole. Laji

vaatii isommissa sarjoissa vah-

vaa panostusta ajallisesti ja ta-

loudellisesti. Lajiharjoittelukau-

si on aloitettava lumella jo var-

hain syksyllä ja tämä edellyttää

vanhemmilta esimerkiksi va-

paata töistä. Se, että hiihto-olo-

suhteet ovat olleet kilpahiihdon

kannalta hankalat, on osaltaan

vähentänyt harrastajamääriä

Lakeudella. Koko maata ajatel-

len hiihtointo on kuitenkin edel-

leen kova ja maastohiihto on

suosiossa niin kuntohiihdon

kuin kilpahiihdon puolella. Hyvä

niin. Kyseessä on terveyttä

edistävä laji, jossa pääsemme

nauttimaan suomalaisesta kau-

niista luonnosta.

YK-V:n hiihto kannustaa osal-

listumaan hiihtokisoihin ja eri-

laisiin hiihtotapahtumiin. Lah-

jakkuudella, välineillä, harjoit-

telulla, valmennuksella, ravin-

nolla, levolla ja kokonaisvaltai-

sella elämällä on merkitystä

menestyksen kannalta, mutta

jos ei ollakaan aina niin tosis-

saan... Jos tulee menestystä,

se ruokkii hyvää kierrettä ja

hyvä harrastus jatkuu aikuisuu-

teen asti. Jos hiihtäminen ei ole

tavoitteellista, on se hienoa sil-

loinkin. Sen voin luvata, että

hiihto kasvattaa, opettaa sie-

tämään jännitystä, luo terveyt-

tä ja hyvinvointia sekä tarjoaa

mukavia muistoja. Sekään ei

ole merkityksetöntä, että voi

olla osallisena hienossa hiihto-

yhteisössä.

Haluan välittää kiitokseni

kuluneesta kaudesta koko hiih-

toväelle, johon luonnollisesti

hiihtojaostolaisetkin kuuluvat.

Yhteisharjoituksia, hiihtokoulu-

ja, hiihtokilpailuja tai tuhannen

Puulaakiviestin sankarit veivät viestiä ihan tosissaan (Mika Alanko, Janne Hakala, Marian-
ne Kuusisto ja Päivi Koski). Kuva Jonna Vuorela

kilometrin hiihtopäiviä ei ole,

ellei vapaaehtoisia toimijoita

ole. Kanssanne on ollut todella

mukavaa ja kaikki ovat anta-

neet hienon oman panoksensa

hiihdon eteen. Jokainen voi

osallistua sillä panoksella, joka

tuntuu mielekkäältä. Se riittää.

Erityinen kiitos myös teille

vanhemmille, jotka olette

tuoneet lapsianne harjoituk-

siin tai kilpailuihin. Se on tär-

keää ja monella tapaa liikut-

tavaa.

Tuula Frusti
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OSTAMME
KAIKENLAISTA METALLI/RAUTAROMUA yrityksiltä ja yksityisiltä

LAIHIA
(ent. Kuusakoski Oy)

i

ROMULIIKE
POHJANMAAN METALLIVÄLITYS OY

040 555 0234
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Naisilla mainio startti pesiskesään,
miehillä vaikeampaa

Ylistarolainen pesiskesä on

tarjonnut jälleen tukun otte-

luita kotistadionillamme Taro-

areenalla. YK-V:n naisten

maakuntasarjassa pelaavalla

joukkueella kausi on alkanut

mainiosti. Keskikesän tau-

koon mennessä keltamustien

naiset ovat pelanneet seitse-

män ottelua, eli puolet kau-

den peleistään. Näistä tas-

kussa on kuusi voittoa ja yksi

tappio supervuorossa.

Näillä suorituksilla naiset

johtavat sarjaa melko selke-

ällä erolla ja talvikauden jäl-

keen tavoitteeksi asetettu

nousufinaalipaikka näyttää

hyvältä. Toki runkosarjan

päätteeksi ennen finaalia pi-

tää pystyä voittamaan väli-

eräottelut, mutta toistaisek-

si tekeminen on ollut vahvaa

ja ainoastaan Ylihärmä on

onnistunut voittamaan ylista-

rolaiset.

- Alkukauden peleistä on

jäänyt erittäin positiiviset fii-

likset. Suurimmaksi osaksi

kaikki on näyttänyt siltä kuin

pitääkin, mutta parantami-

senvaraakin löytyy rutkasti,

joukkueen kapteeni Enni Ri-

tari summaa.

Ehkä suurimmat paranta-

misen paikat ovatkin pienis-

sä virheissä, joita toisinaan

sattuu. YK-V on toisinaan teh-

nyt omien palojensa lisäksi

vastustajan palot itse, ja si-

ten muuttanut vaikeammak-

si omaa tekemistään. Yhtä

kaikki, aina joukkue on ke-

rännyt itsensä ja haalinut

erinomaisen voittosaldon al-

kukauden aikana.

- Henkilökohtaisesti on ke-

rennyt kuuden ensimmäisen

pelin aikana tulla sekä onnis-

tumisia että epäonnistumisia,

mutta meillä on onneksi tällai-

nen tiimi, jossa jokainen vuo-

rollaan paikkaa toistensa hönöi-

lyjä, Ritari hymyilee.

Myös pelinjohtajaosastolla

ollaan tyytyväisiä naisten suo-

rittamiseen alkukauden aikana.

Ykköspelinjohtajana on alku-

kauden ajan toiminut Janne

Polvi-Lohikoski, joka kuitenkin

on loppukauden pois kokoonpa-

nosta työkiireiden ja omien pe-

likiireidensä vuoksi.

Näin ollen ykköspelinjohtajan

paikan ottaa kakkospelinjohta-

jana toiminut Toni Myllyniemi.

Kakkospelinjohtajana on jatkos-

sa miesten ykköspelinjohtaja

Jukka Polvi-Lohikoski.

- Koko kausi on ollut erittäin

nousujohteinen. Vaikka Ylihär-

män Pesis-Junkkareille hävisim-

mekin, sen hävisimme super-

vuorossa. Ylihärmä oli kuitenkin

siinä pelissä parempi, aina me-

kään emme voi voittaa, Janne

Polvi-Lohikoski naurahtaa.

Miesten Suomensarja-jouk-

kueen startti kauteen ei sen si-

jaan ole ollut järin mairitteleva.

Viiden pelatun pelin jälkeen voit-

tosarake näytti nollaa ja pistei-

tä oli onnistuttu haravoimaan

ainoastaan supervuoroon asti

venyneistä peleistä. Yksittäiset

pisteet eivät kuitenkaan tässä

vaiheessa enää lämmitä.

Miesten joukkueella on ollut

vaikeuksia sekä sisä- että ulko-

pelissä. Moninaisten ongelmien

summa on aiheuttanut sen, että

viisi ensimmäistä ottelua eivät

ole tuoneet vielä voittoja tilille,

vaikka mahdollisuuksia niiden

haravoimiseen olisi ollutkin.

Edelleen kaikki on miehilläkin

omissa käsissä, mutta ottelui-

den tulee alkaa kääntyä voitoksi

hiljalleen.

Miesten joukkueen tilannet-

ta ei helpota se, että lähes

kaikki etenijät ovat joutunee

telakalle. Lisäksi sairastupa on

kutsunut useaa muunkin roolin

pelaaja. Talvella kasattu rinki

oli aiempaa laajempi, mutta nyt

alkukauden aikana tapahtunei-

den loukkaantumisten myötä ti-

lanne on entistäkin haastavam-

pi.

- Olimme ehkä nopein poruk-

ka tällä kaudella Suomisarjan

länsilohkossa, mutta nyt niitä

nopeita miehiä on sieltä tippu-

nut syystä tai toisesta, en tie-

dä, mistä syystä, mutta melkein

kaikki juoksijat ovat telakalla

tällä hetkellä, miesten pelinjoh-

taja harmittelee.

Elementtejä on kuitenkin

olemassa, mutta lääke pitäi-

si keksiä siihen, miten haas-

tava tilanne saataisiin puret-

tua.

- Onko meillä sitten pelko-

tila voittaa. Liikaa räpylävir-

heitä, palloa pesiltä heitetään

johonkin ja päästetään läpi.

Toisaalta välillä tulee usko-

mattoman hienoja suorituksia

ja sitten yhtäkkiä helpot li-

vahtelee välillä, pelinjohtaja

Polvi-Lohikoski tiivistää.

Uskoa kuitenkin riittää,

että miesten haasteetkin

kääntyvät vielä voittokuluksi.

Tervetuloa kesän otteluihin

Taro-areenalle viihtymään pai-

kallisen pesiksen parissa ja

kannustamaan Kilpa-Veljet

voittoihin!

Uutuutena miesten ottelu-

tapahtumissa on suosituksi

muodostunut pomppulinna,

joten paikalle voi tulla viihty-

mään koko perheen voimin!

Teksti: Mika Pukkinen
Kuva: Mika Pukkinen

Naisten joukkueen kapteeni Enni Ritari on ollut tyytyväinen joukkueen alkukauden
suorittamiseen; toistaiseksi naisilla pyyhkii erinomaisen hyvin ja joukkue on edennyt
lähes voitosta voittoon.
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Ylistarolaisessa suunnistuksessa
uutta nostetta

Ylistarolaisessa suunnis-

tuksessa puhaltavat uudet

muutoksentuulet. Talvikuu-

kausina jaosto muuttui pal-

jon ja toimintaa lähti pyörit-

tämään uusi aktiivinen jaos-

to. Erityisesti lasten ja nuor-

ten harrastus- ja kilpailutoi-

mintaan sekä iltarasteihin

suunnistuksessa panostetaan

tulevaisuudessa enemmän.

- Nämä osa-alueet ovat ja-

oston toiminnan perusta ja

niihin satsaamme tulevina

vuosina aktiivisesti uuden

toimeliaan jaoston voimin.

Jaostossa on nyt sitoutunei-

ta vastuunkantajia ja se aut-

taa viemään toimintaa suun-

nitelmallisesti eteenpäin,

suunnistusjaoston uusi pu-

heenjohtaja Elisa Nivukoski

kertoo ja jatkaa:

- Jaostossa on nyt tekemi-

senmeininki. Tulevina vuosi-

na toiminnassa tullaan hyö-

dyntämään vuoden 2023 Kau-

hava-Jukolan läheisyys ja sen

mukanaan tuomat mahdolli-

suudet. Satsaamme myös

uusien alueiden kartoituk-

seen ja vanhoja päivittämi-

seen.

Keväisenä uutuutena suun-

nistusjaosto puuhasi kasaan

suunnistuskoulun, joka osoit-

tautui menestykseksi. Yh-

teensä suunnistuksen perustei-

ta opiskeli yhteensä 55 osallis-

tujaa, ja mukana oli myös ryh-

mä aikuisille, jossa nähtiin 14

osallistujaa. Ikähaitari oli mel-

ko laaja, sillä suunnistus kiin-

nosti ihmisiä 3-vuotiaasta 45-

vuotiaisiin saakka.

- Suunnistuskoulu antoi hyvät

perusvalmiudet osallistua ilta-

rastisuunnistukseen ja kyllä sil-

tä pohjalta nuoremmissa kilpai-

luihinkin osallistuttiin. Suunnis-

tuskoulutoimintaa tullaan jat-

kamaan ja kehittämään myös

tulevina vuosina. Haluamme

rohkaista kaikkia suunnistus-

koululaisia osallistumaan kilpai-

luihin YK-V:n väreissä. Kilpailut

ovat parasta lajioppia ja aut-

tavat kehittymään suunnistaja-

na ja tuovat uusia kavereita eri

seuroista, Nivukoski kannus-

taa.

Vaikka suunnistuskoulu on

nyt takana päin, ovat iltaras-

tit hyvä paikka käydä kokeile-

massa lajia. Tietoja iltaras-

tien järjestämispaikoista ja

aikataulusta voit käydä katso-

massa esimerkiksi suunnista-

jien verkkosivuilta (ykv-

suunnistus.net).

- Enää ei ole ohjattua eril-

listä opastusta, mutta koke-

neemmilta suunnistajilta voi

rohkeasti kysyä neuvoa ilta-

rasteilla, Nivuskoski vinkkaa.

Iltarasteilla onkin käynyt vii-

me vuotta enemmän väkeä,

parhaimmillaan osallistujia on

ollut yksittäisillä rasteilla 101

kappaletta. Lisää silti mahtuu

mukaan aina!

- Iltarastit ovat kuntoliikun-

taa parhaimmillaan. Niillä on

- Vielä on toki järjestettä-

vänä Joutopäivät ja MultiS-

port, mutta muuten keskitym-

me kisailuun ja iltarasteilla

nautiskeluun. Seuraamme

jännityksellä Teemu Kakso-

sen menestystä pyöräsuun-

nistuksen arvokisoissa ja

osallistumme ahkerasti alu-

een kisoihin. Jukolan viestiin

lähdemme kolmen joukkueen

voimin ja Venloihin neljän

joukkueen voimin. Edustus

lähtee myös Kainuun rastivii-

kolla, Nivukoski kertoo loppu-

kesästä.

Teksti: Mika Pukkinen
Kuvat: YK-V Suunnistus/

Mika Pukkinen

Suunnistuskouluun osallistui 55 suunnistuksesta kiinnostunutta ihmistä.

helppo aloittaa lajin harras-

taminen ja opiskella suunnis-

tuksen perusasioita. Haluam-

me myös rohkaista ahkeria

iltarastikävijöitä osallistu-

maan kilpailuihin. Jaoston ki-

sakonkarit ovat valmiita aut-

tamaan kilpailuihin osallistu-

miseen liittyvissä asioissa,

Nivukoski sanoo.

Jaoston tärkeimmät pa-

nostukset tälle kaudelle olivat

suunnistuskoulu sekä keski-

matkan aluemestaruuskilpai-

lut, jotka järjestettiin touko-

kuun loppupuolella Kärkimä-

en kylässä. Kisoista saatu pa-

laute oli hyvää ja siitä on

hyvä ponnistaa kohti loppu-

kesää, jolloin YK-V:n suunnis-

tajat keskittyvät kisailemaan

ja nauttimaan suunnistami-

sesta.
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