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Vuosikymmenten ajan järjestetty 
Joutopäivämarkkinat jouduttiin 

tänä vuonna perumaan koronapan-
demian vuoksi, mutta täysin tapah-
tumatyhjäksi Joutopäiväviikko ei 
ole kutistunut. Tänä vuonna kesävii-
kon vapaa-ajan tapahtumien ykkös-
tarjonnasta vastaa kotiseuturakkau-
desta suurella sydämellä tarinoiva 
punkbändi Klamydia.
Sukutilallaan Ylistarossa kesäisin 
runsaasti aikaa viettävä vaasalai-
nen, ylistarolaiset juuret omaava, 
Klamydian keulahahmo ja laulaja 
Vesku Jokinen kertoo, että haluaa 
auttaa paikallista urheilutoimintaa. 
Klamydia heittää keikan suunnitel-
man mukaan 11.7. Ravintola Taron 
pihamaalla rakkaudesta seuraan.

- Juureni ovat asteikolla Orisma-
la-Ylistaro: faija on Orismalasta ja 
mutsi Ylistarosta. Tänne liittyy pal-
jon lapsuusajan muistoja, ja pienenä 
odotettiin aina, että pääsee käymään 
Joutopäivämarkkinoilla. Täällä olen 
viettänyt kaikki lapsuuskesäni, jo-
ten toki huvittaa tukea paikallisen 
urheiluseuran toimintaa, Jokinen 
taustoittaa.
- Esiintyminen on edelleen hienoa 
ja miksei Ylistarossa esiintyisi nyt, 
kun siihen on kerrankin mahdolli-
suus.  Kesät ovat yleensä kiireisiä, 
mutta tulen Ylistaroon kesäisin aina, 
kun jää luppoaikaa. Tänä vuonna 
varmasti enemmän, kun kevään ja 
kesän keikat on peruttu, hän jatkaa.
Jatkuu seuraavalla sivulla…

Joutopäiväviikko huipentuu 
Klamydian hyväntekeväisyyskeikkaan
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Urheilu on lähellä 
Jokisen sydäntä

...jatkoa etusivulta.

Urheilulla on ollut aina 
iso paikka Jokisen sy-

dämessä. Nuorempana mies 
pelasi jääkiekkoa kahdeksan 
vuotta ja harrasti pienenä 
myös pesäpalloa. Ajatus 
Klamydian keikasta Ylista-
rossa lähti pesäpallojaoston 
puheenjohtajan Jukka Pol-
vi-Lohikosken ja Jokisen 
keskusteluista keväällä.
Kaksikko tuntee toisensa 
armeija-ajoilta 1990-luvun 
taitteesta, ja näkevä toisiaan 
usein Jokisen majaillessa 
Ylistarossa.
- Olemme tunteneet hem-
metin kauan, Jokinen mai-
nitsee kaksikon muistellessa 
armeija-aikojaan.
- Olen ollut perustamassa 
Vaasaan rokkilätkäseuran ja 
seuraan kaikkea mahdollista 
urheilua. Lätkää, pesäpal-
loa, futista ja kaikkea on 
tullut harrasteltua. Penk-
kiurheilijana olen innokas: 

seuraan erityisesti jääkiek-
koa, mutta myös paljon 
muuta, hän kertoo.
Jokinen kertoo, että striimit 
ovat pelastaneet urheiluhul-
lun keikkarundeilla ympäri 
Suomen.
- Onneksi netistä näkee 
matseja, ja niitä tulee seu-

rattua tien päällä paljon. 
Siinä kuluu aika mukavasti. 
Mielellään, jos vain suinkin 
mahdollista, vääntäydyn pai-
kan päälle katsomaan, mutta 
usein on päällekkäisyyksiä, 
hän sanoo.
Ylistarossa Klamydia ei ole 
koskaan esiintynyt, mutta 

Vieraillessaan Ylistarossa, Jokinen pääsi kokeilemaan myös pesäpalloa, jossa lyönti edelleen 
kulki. Klamydian keikan tuotto menee pesäpalloilijoiden hyväksi.

Jokinen on kuitenkin nous-
sut pitäjässä lavalle Mustat 
Enkelit -yhtyeen kanssa noin 
vuosikymmen sitten Jouto-
päivien iltabileissä.
- Niin…jos sanoisin, etten 
olisi Ylistarossa esiintynyt 
koskaan, puhuisin paskaa, 
Jokinen nauraa.

Mutta nyt mies tuo kuiten-
kin yhden Suomen kaik-
kien aikojen punkbändeistä 
Ylistaroon, ja keikan tuotto 
menee YK-V:n pesäpalloili-
joiden hyväksi. Monet Kla-
mydian kotiseuturakkautta 
huokuvat kappaleet, kuten 
Ripota mun tuhkani Kyrön-
jokeen, ovat syntyneet juuri 
Ylistarossa miehen sukutilan 
saunamökillä.
Hän kertoo esiintyvänsä 
mielellään lakeuksilla.
- Tämä paikka on minulle 
tärkeä kuin perkele. Elämäni 
olen elänyt näillä seuduilla, 
joten olisi hölmöä, jos bii-
seissä ylistettäisiin Jyväsky-
lää. Pohjanmaa on se paik-
ka, missä ihmisen on hyvä 
olla. Vaikka täältä mihin 
lähtisi, niin aina on kiva läh-
teä, mutta vielä mukavampi 
tulla takaisin, Jokinen linjaa 
lopuksi.
Klamydia Ylistarossa Ravin-
tola Tarossa 11. heinäkuuta

Mika Pukkinen 
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Koronapandemia on tuo-
nut haasteensa meidän 

jokaisen arkeen. Se on nä-
kynyt muun muassa siinä, 
että usean kuukauden ajalta 
pääasiassa kaikki tapahtumat 
on jouduttu perumaan, oli 
järjestävä taho mikä vain.
Ylistarossa tämä näkyy ehkä 
eniten siten, että perinteiset 
Joutopäivämarkkinat jou-
duttiin perumaan. Urheilu-
tapahtumat: Komian Kirkon 
hölkkä, Kyrönjokimaraton 
ja muut ovat tänä keväänä 
jääneet järjestämättä, vaikka 
hölkkä sai uuden päivän elo-
kuun alusta.
Urheiluharrastuksiin on vas-
ta touko-kesäkuun vaihteessa 
päästy melko normaalisti 
mukaan. Suunnistajien jär-
jestämät omatoimirastit ovat 

tarjonneet liikunta-aktiviteet-
teja myös rajoitusten aikana, 
mutta muuta järjestettyä 
liikuntaa Ylistarossa ei ole 
oikeastaan ollut.
Isot seurat ovat ajautuneet 
taloudellisiin ongelmiin ko-
rona-aikana, mutta kyläseura 
pysyy pinnalla näinäkin ai-
koina.
- Poikkeusaikana, kun kaik-
ki toiminnot on ajettu alas, 
myös urheiluseuran näky-
vyys katoaa. Suurimmat 
vaikutukset seuralla ovat nä-
kymättömiä ja sellaisia, joita 
ei välttämättä tule ajateltua. 
Maaseudun urheiluseuran 
toiminnalle voidaan pitää 
positiivisena, jos esimerkiksi 
10 vuoden tähtäimellä seu-
ran jäsenten ja toiminnassa 
mukana olevien määrä pysyy 

Kyläseura pystyy selättämään koronahaasteet
samana, YK-V:n puheenjoh-
taja Mikko Kangas sanoo ja 
jatkaa:
- Kasvu jäsen- ja harrastaja-
määrissä olisi jo suuri voitto. 
Vanhojen pitäminen mukana 
toiminnassa ja uusien mu-
kaan saaminen edellyttää, 
että seuralla on säännöllistä 
toimintaa: tapahtumia, har-
joituksia, harrastusryhmiä, 
mahdollisuuksia kokoontua 
ja niin edelleen. Seuran pitää 
näkyä ja kuulua kirkolla, 
että se kiinnostaa paikallisia 
ihmisiä.
Kun koronarajoitteet ovat 
hiljalleen purettu, alkaa toi-
minta jälleen käynnistymään 
uudelleen. Näin ollen seuran 
toiminta palautuu ainakin 
lähes samaan pisteeseen, 
mihin se ennen koronarajoi-
tuksia jäi.

- Onneksi ihmisten tarpeet 
ja toiveet eivät muutu pan-
demian aikana tai sen takia. 
Eristyksen jälkeenkin ih-
miskeho kaipaa liikuntaa, 
yhdessäoloa, tapahtumia, 
penkkiurheilua ja elämyksiä. 
Sen vuoksi urheiluseurojen 
tulevaisuus on turvattu, sillä 
ne ovat Ylistaron kaltaisissa 
pitäjissä se tärkein liikun-
tatoiminnan ylläpitäjä ja 
erilaisten tapahtumien järjes-
täjä, Kangas uskoo.
Taloudellisestikin seuran 
tilanne on varsin vakaa. 
Vaikka perinteiset Jouto-
päivämarkkinat jäivät tänä 
vuonna järjestämättä, ha-
luttiin perinnettä pitää yllä 
Joutopäivälehden julkaisulla, 
jonka kautta paikalliset yri-
tykset ja yhteisöt ovat jälleen 
lähteneet seuraa tukemaan.

- Talouden kannalta suorat 
vaikutukset seuralla eivät 
ole hälyttävät. Markkinoi-
den ja erilaisten muiden 
tapahtumien ja kilpailujen 
perumiset tuovat tappio-
ta, mutta seuran talous ei 
onneksi nojaa pelkästään 
niihin, Kangas kiittelee yh-
teistyötahoja.

Mika Pukkinen

Helppo olla jouten, 
kun on autokin vaihdettu.

Tule meille rauhoittumaan.

Pohjalaisen rehti ja mukava autokauppa sekä valtuutettu 
merkkikorjaamo ja kaikkien merkkien autohuolto.

MYYNTI  p. 010 5044 395 
ma-pe 10-18, la 10-15 

HUOLTO p. 010 5044 399 
ma-pe 8-16

Joko seuraat meitä?
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Vuodenvaihteessa aloit-
tanut e-urheilujaosto 

on saanut toimintansa käyn-
tiin. YK-V Esports NHL on 
edustanut seuraa NHL-jää-
kiekkopelin EASHL-peli-
muodon Euroopan laajui-
sessa ECL Lite -sarjassa. 
CS:GO-joukkue on pelannut 
keväällä FEL:in (Finnish 
Esports Leaguen) avointa 
sarjaa.
NHL-joukkueella oli vyöl-
lään jo yksi kausi sarjapor-
rasta alempana ECL Neossa 
ennen kauden alkua, mutta 
LIte osoittautui ennakoi-
tua kovemmaksi sarjaksi. 
Alkukankeuden jälkeen 
NHL-joukkue pystyi kui-

tenkin kartuttamaan piste-
saalistaan, ja pystyi kirimään 
sarjan keskikastia kiinni.
Loppusijoitus joukkueella oli 
30 ottelua ja 16 joukkuetta 
käsittäneessä runkosarjassa 
oli 15.
CS-joukkue lähti Open-sar-
jaan tietäen, että ensim-
mäinen kausi on opintietä: 
odotuksia menestymiseen 
ei vielä asetettu, ja omaa 
osaamista haluttiin viedä 
eteenpäin. Kauden edetessä 
peli alkoi olla peli peliltä 
ehjempää,
17 joukkueen lohkossa 
CS:GO:ssa seuraa edustava 
YK-V Manag3 sijoittui kes-
kikastin hieman alemmalle 

E-urheilijoiden ensimmäiset pelikaudet 
keskityttiin harjoitteluun

puolen. Manag3n lohkon 
taso oli kuitenkin todella 
kova, ja viisi joukkuetta jätti 
kauden kesken. Pelikentän 
Suomen kärkijoukkueita oli 
mukana samassa lohkossa, 
joka näkyi tulossaldossa.
Kokonaisuutena toiminta on 
saatu mukavasti käyntiin. 
Valorant-joukkue liittyi YK-
V:n vahvuuteen kesäkuun 
alussa, ja on myös ennättä-
nyt tekemään ensiesiintymi-
sensä turnauksissa.
Seuran Twitch-tilillä otte-
luita on seurannut 10-50 ih-
mistä joka kerta, ja toisinaan 
yksittäisinä piikkeinä kat-
sojia on ollut enemmänkin. 
CS-joukkueen otteluihin on 

saatu myös selostus, jota on 
hoitanut Herkko Hanhikoski.
- Hiljalleen toiminta on saatu 
polkaistua käyntiin. Kum-
mankin tämänhetkisen jouk-
kueen tekemisessä on nähty 
edistysaskeleita, ja voidaan 
odottaa, että syksyn pelikau-
silla joukkueet menestyvät jo 
paremmin. On ollut mukava 
huomata, että seuran uusi 
aluevaltaus on kiinnostanut 
ihmisiä, ja kansainvälinen 
lajisuunta tullut tutuksi yhä 
useammalle, jaoston pu-
heenjohtaja Mika Pukkinen 
myhäilee.
Koronavirustilanteen tuo-
tua rajoituksia tapahtumien 
järjestämiseen, siirtyy myös 

e-urheilujaoston Jouto-
päiväviikolle suunnitteilla 
ollut NHL-pelitapahtuma 
myöhempään ajankohtaan. 
Mahdollisista tulevista ta-
pahtumista ilmoitetaan myö-
hemmin.

YK-V E-urheilujaosto



 Joutopäivälehti 5

Talvilajit ovat suures-
sa murroksessa, ei 

pelkästään vaihtelevien 
olosuhteiden vuoksi, vaan 
myös lajimuutokset luovat 
tähän oman mausteensa. 
Murtomaahiihdossa uudet 
latuprofiilit, lyhennetyt 
hiihtomatkat, tuleva fluo-
rivoiteiden täyskielto, kar-
vapohjasuksien esiinmarssi 
kuluttajapuolella... tai miltä 
kuulostaisi se, että perintei-
sestä hiihtotavasta kisamat-
koilla tultaisiin luopumaan 
kokonaisuudessaan? 

Muutosten edessä laji ja 
sen vaikuttajat joutuvat mu-
kautumaan muutoksiin, osa 
hyväksyen ne, toiset ottaen 
muutokset vastaan ”pitkin 
hampain”. On kuitenkin 
hyvä muistaa se, että muu-
tokset mahdollistavat lajin 
kehittymisen ja sitä kautta 
uudistumisen. Tätä kautta 
esimerkiksi hiihto voi saada 
uusia innokkaita harrastajia 
lajin pariin. 

Yksi on kuitenkin varma; 
jokainen laji tarvitsee me-
nestyäkseen valovoimaisen 
keulakuvan, roolimallin. 
Monelle hiihtoa seuraavalle 
tällä hetkellä Iivo ja Krista 
ovat suuria esikuvia, mutta 
omat vanhemmat voivat olla 
myös nuorelle mitä parhain 
esikuva.  Vanhemmat voivat 
tosiaan olla muutakin kuin 
kolme kovaa koota: kuljeta, 
kustanna ja kannusta.

Kulunut talvi oli kaikille 
lumilajien harrastajille vaa-
tiva. Lajin aktiiviharrastajat 
ajoivat pitkiä matkoja kei-
nolumen perässä ja joutuivat 
turvautumaan korvaaviin 
harjoittelumuotoihin. Itse 
koin talvella yhden sy-
kähdyttävimmistä hetkistä 
osallistumalla ensimmäistä 
kertaa Joupiskalla järjes-
tettyihin Hippo-hiihtoihin 
esikoiseni kanssa. En muista 
koskaan nähneeni niin pit-
kää jonoa innokkaita lapsia 
lähestyen lähtöviivaa. Iltaan 

osui vielä talven harvinainen 
lumipyry, joten olosuhteet 
olivat poikkeuksellisesti 
talviset. Ilman vanhempien 
ja isovanhempien innostusta, 
tuskin yksikään näistä pikku-
hiihtäjistä olisi ollut paikan 
päällä. Uskoa ja toivoa lajin 
tulevaisuuteen siis löytyy.

Miltä näyttää Ylistaron 
Kilpa-veljien hiihtotoiminta 
tulevaisuudessa? Millä sai-
simme lisää lapsia ja nuoria 
Ylistarosta hiihtoharras-
tuksen pariin? Mitä kautta 
löytää parhaiten lajin pariin? 
Tässä seuran hiihtojaostolle 
heti alkuun kaksi tärkeää 
tehtävää tulevalle toimikau-
delle. 

Ei kaikista lajia harrastavista 
tule maailmanmestareita, 
eikä tarvitsekaan tulla. On 
myös kansantaloudellisesti 
tärkeää, että liikunta jää 
nuorelle, aikuiselle tai vart-
tuneelle säännölliseksi elä-
mäntavaksi. Tämä on monen 
suomalaisen urheiluseuran 
toiminnan tärkein tavoite.

Ylistaron Kilpa-veljien ri-
veissä hiihtää tällä hetkellä 

Hiihtäjät tehdään kesällä

Hiihtäjät ja treenin vetäjät syksyn -19 sauvakävelyharjoituksissa

reippaita nuoria urheilijoita, 
tulevaisuuden tavoitteena 
on saada vahvistusta tähän 
edustusriviin. Yksi tapa 
tutustua lajiin on osallistua 
tulevan talven hiihtokou-
luun. Tänne myös vanhem-
mat ovat sydämellisesti 
tervetulleita.

Tahtona on myös järjestää 
talven Murtsikka Cup yh-
teistyössä muiden seurojen 
kanssa. Mitä laajempi rinta-
ma meitä on tämän yhteisen 
tavoitteen takana, sitä pa-
rempi. Talven olosuhteiden 
taakse on helppo piiloutua, 
mutta on hyvä muistaa, että 
hiihtäjät tehdään kesällä. Ei 
muuta kuin seuran takkia 
säännöllisesti ulkoilutta-
maan! Oli laji rullahiihto, 
juokseminen, pyöräily, 
suunnistus tai lihaskuntohar-
joittelu.

Mukavia lenkkejä 
toivotellen,  Sari Hirvelä

YKV hiihtojaoston
uusi  jäsen 2020



6  Joutopäivälehti 

Etenkin joukkueurheilus-
sa yhdessä tehty lajihar-

joittelu korostuu pelikauden 
aikana. Koronaviruksesta 
johtuvat poikkeusolot ovat 
olleet murheena myös pesä-
palloilijoiden harjoittelussa, 
ja yhteisiä harjoituksia ei 
ole pystytty kunnolla pitä-
mään kevään aikana, vaikka 
talviharjoittelu sujui melko 
normaalisti.
Terveys on kuitenkin ensi-
sijainen asia, ja näin ollen 
vastuu harjoittelusta on ollut 
jokaisella pelaajalla itsel-
lään rajoitusaikana. Naisten 
Suomensarja-joukkueen val-
mennuksesta vastaava pesä-
pallojaoston puheenjohtaja 
Jukka Polvi-Lohikoski on 
ollut tyytyväinen siihen, mi-
ten töitä on tehty haastavista 
olosuhteista huolimatta.
- Olemme koko kevään 
valmistautuneet siihen, että 
tänäkin kesänä pelataan 
ainakin joitain pelejä. Jokai-
nen pelaaja on kohdallaan 
tehnyt hyvin töitä henki-

Pesäpalloilijat valmiina historialliseen kesään

lökohtaisella tasolla. Kun 
toukokuun alussa rajoituksia 
ryhdyttiin purkamaan, olem-
me päässeet harjoittelemaan 
hiljalleen normaalisti, Pol-
vi-Lohikoski kertoo.

Ensimmäistä kertaa ylistaro-
laisen pesäpallon historiassa 
kauteen on valmistauduttu 
kahdella Suomensarja-tason 
joukkueella: sekä miehissä 
että naisissa. Naisille Suo-
mensarja-paikka on seu-

YK-V:n naiset tuulettavat jouksuja tänä kesänä ensimmäistä kertaa Suomensarjassa.

rahistorian ensimmäinen, 
ja miehille kausi on viides 
peräkkäinen uuden ylistaro-
laisen pesisajan aikana.
Toukokuussa Pesäpalloliitto 
päätti, että sarjat voidaan 
aloittaa porrastetusti ke-

säkuun aikana. YK-V:n 
kumpikin joukkue aloitti 
sarjakautensa juhannuksen 
jälkeen. Sarjat ovat kuiten-
kin typistettyjä, ja jokainen 
joukkue kohdataan runko-
sarjassa vain kertaalleen, 
joka vähentää pelimäärää.
Tervetuloa seuraamaan pai-
kallispesistä tänäkin kesänä 
Taro-areenalle!

YK-V Pesis
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YKV-PAINI

Painijoilla on takanaan 
hieman erilainen kausi, 

joka on kuitenkin ollut 
toiminnallinen. Painijat 
siirtyivät kesäkauden oheis-
harjoitteluun jo maaliskuun 
puolivälissä. Toivottavasti 
pääsemme harjoittelemaan 
matolle jo elokuun puolella. 
Toki kesällä lenkkeillään, 
pyöräillään ja harrastetaan 
muiden lajien parissa. 

Töitäkin on tehty: aloitimme 
harjoittelun elokuun alussa 
ja harjoittelua on tarkoitus 
jatkaa kesäkuun loppuun, 

jonka jälkeen painijat pääste-
tään kuukauden kesälomalle. 
Painijoilla on takana 150 
harjoitusta, leirejä ja kisat 
päälle. 

Kevään viimeiset meille tär-
keät kisat peruttiin. Peruutet-
tavien listalla oli myös mei-
dän järjestämä SM-kilpailu 
Kirmaushallissa. Tapahtuma 
siirrettiin järjestettäväksi 
3.10.2020.

Kilparyhmä harjoittelee 
omien harjoitusten lisäksi 
Euroopan mestari Jarkko 

Ala-Huikun johdolla 1-2 ker-
taa kuukaudessa alueen eri 
painisaleissa. Sopimukseen 
kuuluu myös kymmenen 
viikonloppuleiriä vuodessa. 

Kokeneimmat painijat har-
joittelevat myös Vaasassa, 
Seinäjoella, Ilmajoella, 
Laihialla ja Kuortaneella. 
Painijat kisailivat ahkerasti 
syyskaudella niin alueellises-
ti kuin valtakunnallisestikin. 
Mukaan mahtuu myös muu-
tama kansainvälinen kisa. 
Menestystä on tuli juniori-, 
kadetti- ja ikäkausisarjoista.

Kilparyhmässä vääntää 15 
painijaa, jotka ovat harjoitel-
leet yhdessä jo useita vuosia. 
Lisäksi seurassa toimii 
painikoulu, nassikka- ja 
nallepainiryhmät, joissa on 
lapsia 3-vuotiaasta ylöspäin. 
Painikoulu sekä nassikka- ja 
nalleryhmä nostavat päätään, 
ja sieltä saadaankin uusia 
harrastajia mukaan toimin-
taan. Yhteensä seurassa 
painii noin 40 lasta ja nuorta.

Paini menee hyvällä ilmeellä 
eteenpäin kohti vuotta 2021. 
Odotamme kovasti mukaan 
uusia harrastajia, valmen-
tajia, tuomareita ja tausta-
väkeä. Toivottavasti lapset 
ja nuoret pysyvät hyvien 
harrastusten parissa.

Toivotan kaikille hyvää kesää!

T: Valmentaja 
Matti Kujala

• Salaojitusta kaivavalla laserohjatulla koneella
• Salaojatarvikkeet ja sora
• Valtaojaputkitukset
• Säätö-, välppä- ja tarkastuskaivot mittatilauksesta
• Rumpu- ja valtaojaputket

Puh. 050-511 1326 Reiniläntie 164
61400 YLISTARO
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Yhdysvalloissa 1950-lu-
vulla alkunsa saanut 

voimannosto rantautui Suo-
meen 60-luvun lopulla. Voi-
mannostoon kuuluu kolme 
nostomuotoa: jalkakyykky, 
penkkipunnerrus ja maasta-
nosto, ja näiden suoritusten 
yhteistulos on lopullinen 
tulos.
Jalkakyykyssä käydään 
tanko harteilla syvässä 
kyykyssä ja noustaan ylös. 
Penkkipunnerruksessa las-
ketaan penkillä selällään 
tanko rinnalle ja työnnetään 
se suorille käsille. Maasta-
nostossa nostetaan lattialla 
oleva tanko niin, että jalat ja 
vartalo ovat noston loppua-
sennossa suorana polvien 
yläpuolella.

Kilpailuissa jokaisessa nos-
tomuodossa on kolme yritys-
tä, joista yleensä ensimmäi-
sellä varmistetaan vähintään 
tyydyttävä tulos, ja seuraa-
villa kierroksilla pyritään 
parantamaan. Nostojärjestys 
on aina jalkakyykky, penk-
kipunnerrus ja maastanosto, 
joiden yhteistulos ratkaisee. 
Kisat huipentuvat maas-
tanostokilpailuun, jossa 
usein tasaisessa kilpailussa 
kilpakaverien tekemistä seu-
rataan: hyvä pelisilmä ratkai-
see yleensä voiton kovalle 
nostajalle.
Klassinen voimannosto on 
nimestään huolimatta melko 
uusi laji. Voimanoston varus-
teet, kuten maastanostopuvut 
ja penkkipaidat olivat vielä 

2000-luvun alussa olennai-
nen osa lajia. Arvostusta 
kuitenkin keräsivät tulokset, 
jotka oltiin tehty ilman nos-
toja helpottavia varusteita. 
2000-luvun alkupuolella 
kehittyikin klassinen voi-
mannosto, joka tunnettiin 
tuolloin raakanostona, 
jossa varusteita ei käytetä. 
Klassisessa voimannostossa 
varusteet muistuttavat lähin-
nä painitrikoita. Klassisen 
voimannoston ensimmäiset 
SM-kisat kilpailtiin vuonna 
2012 ja vuonna 2013 olivat 
ensimmäiset MM-kisat. 
Suurin osa nostajista onkin 
siirtynyt klassiseen voiman-
nostoon.
Voimannostoharjoittelun on 
oltava monipuolista: olen-

naisinta on tietysti voimahar-
joittelu, jossa lajiominaisten 
liikkeiden lisäksi on suuri 
määrä erilasia apuliikkeitä, 
joiden tarkoitus on kehittää 
kehoa kokonaisvaltaisesti. 
Myös liikesarjojen tois-
tomäärillä on merkitystä 
siihen, mitä ominaisuuksia 
kehitetään. Punttiharjoittelun 
lisäksi aerobinen harjoittelu 
on voimannostajalle välttä-
mätöntä.
YK-V:tä voimannostossa 
edustavat neljä urheilijaa: 
Outi Silvennoinen, Taru 
Keskinen, Teemu Sippola 
ja Sami Lehtonen. Nostajat 
ovat tuoneet seuralle useita 
arvokisamitaleja niin SM-ki-
soista kuin maailmaltakin.
Mikäli klassisen voiman-

noston kokeileminen 
kiinnostaa, valmennusop-
pia ja neuvoja voi kysyä 
Kilpa-Veljien nostajilta tai 
voimannostojaoston puheen-
johtajalta Hannu Sippolalta 
ja sihteeri Pasi Lehtoselta. 
Kirmaushallilta ja yläkoulun 
punttisalilta löytyvät lajiin 
erinomaiset harjoittelumah-
dollisuudet.

YK-V Voimannosto

Klassinen voimannosto
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TARO
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Kesän 2020 
omatoimirastit/

iltarastit
30.6.2020 Hanhikoski 
Vt 16 Liipantönkältä 
hanhikoskelle, Hanhikoskentie 
/ Järjestäjinä Kuparit, Latva-
Käyrä ja Ekoluomat

14.7.2020 Kärkimäki 
VT 16 Ylistaro kk, Kärkimäentie 
/ Järjestäjinä Ari Mäkinen , 
Istolahti P ja Saarimäki 

28.7.2020 Untamala 
(Kokkokangas) 
Ylistarosta Untamalan 
suuntaan Mt 723, Untamalantie 
/ Järjestäjinä Frustit ja Pukkiset

11.8.2020 Järviranta 
VT 16 Liipantönkältä 
Järvirannan suuntaan / 
Järjestäjinä Keski-Säntti E ja 
Hirvelä S

25.8.2020 Kitinoja 
VT 16 Liipantönkältä Kitinojan 
suuntaan / Järjestäjinä Kosket 
ja Pukkinen E

8.9.2020 Untamala 
Ylistarosta Untamalan 
suuntaan Mt 723 / Järjestäjinä 
Nivukoski E ja J, Simelius

22.9.2020 Asema 
VT 18 Ylistarosta Seinäjoen 
suuntaan 3 km, könnintie 
/ Järjestäjinä Hovilat ja 
Helanderit

Muutokset mahdollisia! 
Katso ajantasainen kalenteri 
www.ykv-suunnistus.net/
iltarastit/.  
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Luonto lähellä, metsän 
huminaa. Männyn neulaset 
sinkoilevat ilmaan, suunnis-
tuskenkien nastat napsahte-
levat avokallioon. Toisinaan 
kengät siemaisevat suosta 
vesihörpyn. Auringon pais-
tetta, välillä kaatosadetta.

Kartta, kompassi ja emit 
mukaan ja menoksi! 

Suunnistus lajina on oi-
vallinen, sillä harrastuksen 
parissa voi olla rennolla 
mielellä oman kunnon yllä-
pitämiseksi tai esimerkiksi 
lapsille luonnon ihmeisiin 
tutustumista, mutta toisaalta 
on mahdollisuuksia pureutua 
lajiin kilpaurheilutasolle 
asti. Oman alueen ja seuran 
toiminnan kautta voi tutustua 
lajiin ja harrastaa lajia itselle 
parhaalla mahdollisella ta-
valla ja tasolla.

Vaikka suunnistus on yksi-
löurheilua, on siinä yhtei-
söllä oma merkityksensä. 
Suoritusten läpikäynti on 
osa suunnistuksen iloa: 
miten meni, mistä menit, 
löytyikö rasti? Seuran kautta 
iltarasteilla on mahdollisuus 
tutustua alueen muihin 
suunnistajiin. Kilpailuihin 
lähdettäessä tuttavuuksia 
tulee lisää.

Suunta rasteille

Uusia toimintatapoja 
rasteille

Kevät on ollut poikkeuk-
sellinen. Poikkeusolojen 
vuoksi ihmiset ovat liik-
kuneet paljon luonnossa ja 
lähimetsissä, mikä on hieno 
asia. Aika on pakottanut 
harrastustoiminnan erilaisiin 
toimintamalleihin. Koska 
iltarasteja perinteisessä muo-
dossa ei ole voinut järjestää, 
on iltarastit keväästä saakka 
järjestetty omatoimimallilla.
Omatoimirastit ovat kiertä-
västi eri maastoissa, kaksi 
viikkoa kerrallaan kussakin 
paikassa, jolloin radalle voi 
kirmata haluamallaan ajalla. 

Omatoimirastien mallilla 
mennään ainakin heinäkuun 
loppuun saakka. Loppu-
kesästä mahdollisuuksien 
mukaan myös perinteiset 
iltarastit palaavat kalenteriin. 

Omatoimirastit ovat olleet 
monelle mieluisia, joten 
jollain tavalla ne tulevat 
varmasti jatkumaan myös 
poikkeusolojen väistyttyä.

Omatoimirastien lisäksi 
myös suunnistuskoulu järjes-
tetään tänä vuonna omatoi-
mimallilla. Suunnistuskoulu-
maastoja on neljällä ylistaro-
laisella kartalla, myös kaksi 
viikkoa kerrallaan yhdessä 
paikassa. Kaikissa paikoissa 
kierrettävänä on kuntorata ja 
matkan varrelta vastaan tulee 

suunnistuksellisia tehtäviä. 
Kuntoradoilla kulkeminen 
tehtävineen mahdollistaa 
osallistumismahdollisuuden 
jokaiselle, taitotasoon katso-
matta.

Viime vuonna järjestetty suunnistuskoulu keräsi runsaasti uusia 
suunnistajia ylistarolaisiin maastoihin. Nyt korona-aikana järjes-
tetyt omatoimirastit ovat myös mahdollistaneet aikatauluttoman 
osallistumisen lajin pariin.

Rastiviikot jäävät tänä vuonna väliin, mutta vuosittain järjestettä-
villä rastiviikolla on jokaiselle jonkinlainen sarja, missä kilpailla 
tai vain nauttia rastiviikkojen suunnistustunnelmasta. 

Omatoimirasteille ja -suun-
nistuskouluun tarkemmat 
ohjeet ja kartat löytyvät 
YKV:n suunnistuksen netti-
sivuilta. Käy kurkkaamassa!

Sittenkin Komian kir-
kon hölkälle

Pienen tauon jälkeen kevääl-
lä oli tarkoitus järjestää Ko-
mian kirkon hölkkä. Järjes-
telyt olivat jo loppusuoralla, 
mutta vallitsevan tilanteen 
takia hölkkä jouduttiin 
keväältä perumaan. Nyt höl-
källe on päätetty uusi päivä 
ja se järjestetään perjantaina 
7.8. iltakisana. Ylös, ulos ja 
ilmoittautumaan hölkälle!

Kesää ja rasteja on vielä 
kovasti jäljellä, joten ter-
vetuloa rohkeasti mukaan 
kartalle! 

Rastiterveisin, 
Hanna Helander 

YK-V:n suunnistusjaoston 
puheenjohtaja
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Kesän 2020 pesispelit

30.06.2020 Klo 18.00 YK-V – 
Kankaanpää (Naisten SS)
 
02.07.2020 Klo 18.00 Lapua – 
YK-V (Naisten SS)
 
05.07.2020 Klo 15.00 YK-V – 
Kannus (Miesten SS)
 
14.07.2020 Klo 18.00 YK-V – 
Veteli (Miesten SS) 

15.07.2020 Klo 15.00 Nurmo – 
YK-V (Naisten SS) 

18.07.2020 Klo 14.00 Ruovesi – 
YK-V (Naisten SS) 

25.07.2020 Klo 13.00 YK-V – 
Vimpeli (Miesten SS) 

25.07.2020 Klo 17.00 YK-V – 
Ikaalinen (Naisten SS) 

28.07.2020 Klo 18.00 YK-V – 
Ylihärmä (Naisten SS) 

29.07.2020 Klo 18.00 YK-V – 
Ylihärmä (Miesten SS) 

01.08.2020 Klo 15.00 Seinäjoki- 
YK-V (Miesten SS) 

03.08.2020 Klo 18.00 Seinäjoki – 
YK-V (Naisten SS) 

05.08.2020 Klo 18.00 Ylivieska – 
YK-V (Miesten SS) 

12.08.2020 Klo 18.00 Haapajärvi 
– YK-V (Miesten SS)

Muutokset mahdollisia! 
Ajantasainen otteluohjelma aina 
pesiksen verkkosivuilla www.ykv-
pesis.net/ottelut/. 


