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Hyvät ylistarolaiset sekä muut lehden lukijat,

Ylistaron Kilpa-Veljien 
järjestämillä Joutopäi-

vämarkkinoilla on pitkä ja 
perinteikäs historia ylistaro-
laisen kesän yhtenä tunnus-
merkkinä. Tämä 70-luvulta 
lähtien jatkunut katkeamaton 
historia kärsi pandemian 
aiheuttaman kahden vuoden 
tauon, mutta tänä kesänä 
pääsemme jälleen klassiseen 
markkinatunnelmaan Ylista-

ron torilla. Uuden käynnisty-
misen myötä Joutopäiväviik-
ko on myös uudella paikalla 
kalenterissa. Kesä 2022 on 
massiivinen tapahtumien 
kesä ja pyrimme sieltä löytä-
mään oman rakomme mark-
kinoille. Tämän kesät Jouto-
päivämarkkinat pidetään siis 
sunnuntaina 31.7.
Poikkeuksellista tänä kesänä 
on myös se, että 22. kertaa 

järjestetty YKV Multi-Sport 
seikkailukilpailu toteutet-
tiin erillisenä tapahtumana 
jo kesäkuun puolivälissä. 
Multi-Sport on nyt viimeiset 
kolme vuotta elänyt uuden 
tulemisen aikaa, ja osallis-
tujat määrät ovat nousseet 
merkittävästi. Etenkin oman 
maakunnan seikkailunälkäi-
set ovat löytäneet tapahtu-
man, mutta tämänkin vuoden 
kisassa oli mukana osallis-
tujia Helsingistä Ouluun. 
Omien tietojemme mukaan 
YKV Multi-Sport on tällä 
hetkellä Suomen vanhin 
yhtämittaisesti järjestetty 
seikkailukilpailu, mikä on 
merkittävä pitkäjänteisyyden 
ja vapaaehtoistyön osoitus 
kokoiseltamme urheiluseu-
ralta.
Ylistaron Kilpa-Veljien ur-
heiluvuodessa tehtiin myös 
historiaa viime talvena, kun 
yhdistetyn urheilijamme 
Otto Niittykoski osallistui 
seuran ensimmäisen ur-
heilijana Olympialaisiin 
talvikisoihin Pekingissä. 
Kaikki aiemmat olympi-
aurheilijamme ovat olleet 
kesäkisoissa ja edellisestäkin 
on jo vuosikymmeniä aikaa. 
Oton saavutusten merki-
tystä ei voi liikaa korostaa. 
Nuori merikaartolainen Otto 
saapui 2000-luvun lopulla 
YK-V:n mäkijaoston har-

joituksiin Kainastolle ra-
kennettuun hyppyrimäkeen 
ja on siitä lähtien edustanut 
seuraamme. Otto Niittykoski 
muodostaa yhdessä pyörä-
suunnistaja Teemu Kaksosen 
kanssa YK-V:n terävän kär-
jen, joka kiertää maailmalla 
kansainvälisiä arvokisoja ja 
edustaa sinivalkoisten värien 
lisäksi YK-V:n vihreäkelta-
mustaa. 
Muusta urheilumenestykses-
tä on ehdottomasti mainin-
nan arvoista nuorten paini-
joidemme menestys Suomen 
mestaruuskisoissa. SM-ta-
son mitaleita on kuluneen 
vuoden aikana pujotettu 
useamman nuoren painojan 
kaulaan ja useampaan ker-
taan. Seurahistoriassa paini 
on ollut kenties se kaikkein 
menestynein laji ja onkin 
hienoa, että tämä perinne 
jatkuu edelleen.
Kesän seuratoiminnasta oli 
hienoa nähdä lasten pesis-
kerhon paluu sekä nyt toista 
vuotta peräkkäin PLU:n ke-
sätyöseteleiden avulla palka-
tut kaksi kesätyöntekijää oh-
jaamassa monilajista liikun-
takerhoa. Myös uudelleen 
aktivoitunut yleisurheilun 
nappulakisojen tarjonta on 
taattua kesäiltojen säpinää 
Ylistaron urheilupyhätössä 
lähes viikoittaisten pesäpal-
lopelien lisäksi. Jokaisen 

urheiluseuran elinvoima mi-
tataan arkisen harrastustoi-
minnan määrässä ja YK-V:n 
aktiivisuus on jopa kasvanut 
tällä saralla verrattuna viime 
vuosiin. Suuret kiitokset täs-
tä kaikille lajijaostoillemme 
ja kaikille vapaehtoisille, 
jotka tekevät työtä seuran 
liikunta- ja urheilutoiminnan 
eteen!

Lopuksi kiitos kaikille yri-
tyksille, jotka ovat mainos-
tamassa tämän legendaarisen 
Joutopäivälehden sivuilla! 
Yritysten tuki on yksi mer-
kittävimpiä vuosittaisia seu-
ramme talouden pilareita.

Hyvää kesää ja hyvää Jouto-
päiväviikkoa kaikille!

Puheenjohtaja
Mikko Kangas
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Ylistaron Kilpa-Veljien nuori yhdistetyn urheilija 
Otto Niittykoski sai kokea vuoden 2022 

talviolympialaiset 

Urheilussa menestyminen 
edellyttää vuosien työtä 

ja talviurheilulajeissa me-
nestystä rakennetaan kesällä. 
Tavoitimme seuran lahjak-
kaan urheilijan harjoittele-
masta Vuokatin maisemista, 
joten töitä tehdään taas si-
toutuneesti ja tunnollisesti; 
treeneissä on katse tulevai-
suudessa. 

Oli ilo saada Otolta ajatuksia 
tähän seuran vuotuiseen jul-
kaisuun.  Vaihdoimme miet-
teitä lähinnä olympialaisiin 
liittyen. Olympialaisiin oli 
hyvät mahdollisuudet pääs-
tä, vaikkakin Otto koki, että 
tammikuinen aivotärähdys 
vei haavetta kauemmaksi. 
Otto kuitenkin toipui nopeas-
ti ja valinta kisakoneeseen 
tuli. Otto on nuori urheilija 
ja olympiaedustus on todella 
iso asia. Tällainen voi luoda 
painetta. Paineensietokyvys-
tä kysyttäessä Otto näkee 
vahvuudekseen sen, että hän 
ei koe olevansa hirveä stres-
saaja. Suurimmaksi osaksi 
hän itse asettaa paineet itsel-
leen eikä hän koe ulkoapäin 
tulevia paineita mitenkään 
negatiivisesti. On selvää, 
että kilpailemiseen kuuluu 
jännitys ja paineitakin tulee. 
Se voi siivittää myös hyvään 
suoritukseen, kun kaikki on 
oikeassa mittasuhteessa ja 
kääntää asian edukseen. 

Olympialaiset olivat Kiinan 
Pekingissä ja Otto kertoo, 
että kisapaikalle mentiin 
hyvissä ajoin. Aikaeroihin 
ja kisapuitteisiin ehti hyvin 
sopeutua. Aikaisemmin ko-

kemusta on ollut Euroopassa 
kilpailemisesta, joten nyt 
tilanne oli etäisyyden osalta 
uusi. Kilpailut olivat niin 
myöhään illasta, että omia 
kelloja ei tarvinnut siirtää 
kuin muutama tunti. Otosta 
sopeutuminen sujui mutkat-
toman helposti. Koronara-
joitukset ja korkea ilmanala 
olivat suurimmat erot tavalli-
seen valmistautumiseen ver-
rattuna ja ne kaikessa teke-
misessä tuli ottaa huomioon. 
Valmistautuminen pyrittiin 
tekemään mahdollisimman 
rutiininomaisesti. Kisapaikan 
puitteet olivat hyvät, vaikka-
kaan eivät vastanneet Suo-
men oloja. Ruoka oli hieman 
yksitoikkoista keliaakikolle, 
sillä tarjolla oli lähinnä riisiä 
ja kanaa. Myöskään hotel-
lihuoneiden putkistot eivät 
olleet kotimaamme tasoa eli 
”pieni” vesivahinko kisamat-
kalla tapahtui. 

Otto mietti hetken hienoin-
ta hetkeä kisoissa. Omat 
suoritukset eivät vastanneet 
ihan sitä, mitä hän tavoitteli, 
mutta silti oli paljon hie-
noa. Huippuhetkeksi Otto 
nimeään sen, että sai nähdä 
paikan päällä Iivo Niskasen 
kultamitalihiihdon. Kokemus 
oli mahtava ja rohkenenkin 
kysyä, että lisäsivätkö kisat 
urheilunälkää. Ne tekivät 
juurikin sitä. Italian Mila-
nossa kisataan 2026 ja sinne 
on tavoite päästä taas näyttä-
mään, mitä on neljässä vuo-
dessa saatu aikaan. 

Otto on monelle esikuva ja 
hän lähettääkin seuramme 
lapsille ja nuorille terveisiä 
lehden kautta. Otto kannus-
taa kaikkia monipuolisuu-
teen, oli laji, mikä tahansa. 
Kannattaa kokeilla monia 
erilaisia lajeja, jos siihen 
vain on mahdollisuus. Kun 
on vaihtoehtoja, voi valita 
itselleen mieluisan ja sen 
oman lajin. Otto pohtii, että 
tuskin hän itsekään olisi 
päässyt olympialaisiin, jos 
vanhemmat eivät olisi tuo-
neet häntä Ylistaroon hyp-
pyrimäkeen kokeilemaan. 
Toteamme yksissä tuumin, 
että vanhempien ja lähipiirin 
merkitys on aina suuri, mitä 
tahansa unelmaa tavoitte-
leekin. Kiitämme yhdessä 
myös sitä, että seuratoimijat 
tekevät pyyteetöntä työtä sen 

eteen, että liikuttaminen mo-
nella tavalla on mahdollista.  

Oli ilo jakaa ajatuksia Oton 
kanssa, joka suhtautuu te-
kemiseen nöyrästi, tasapai-
noisesti ja kuitenkin tavoit-
teellisesti ja itseltään paljon 
vaatien. On ilo, että meillä 
on Ylistaron Kilpa-Veljissä 
tällainen urheilija ja uskallan 
todeta, että vaativassa lajis-
sa. Niin vaativassa lajissa, 
että oma ymmärrys ei riitä 
tajuamaan, että mitä täytyy-
kään henkisesti ja fyysisesti 
hallita. Oma käsitys vahvis-
tui vielä siitä, että tämä nuo-
rimies on huippulahjakas. 
Ei luoda hänelle paineita. 
Toisaalta hän kestää kyllä 
paineet, sen saimme juuri 
kuulla. Pidetään televisio 
”kovalla”, kun näytölle il-
mestyy Suomea edustava 
Niittykoski ja mainitaan Otto 
Niittykoski ja Ylistaron Kil-
pa-Veljet. 

Onnea Otto tulevaan kisa-
kauteen, onnea koko urhei-
lijapolulle. Tämän onnitte-
lutervehdyksen takana on 
varmasti koko seuraväki. 

Tuula Frusti

Ylistaron Kilpa-Veljet ry:n 
sihteeri  

Kuva: Soili Hirvonen
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YKV Multi-Sportin 22. 
perättäinen seikkailu-

kilpailu järjestettiin kesä-
kuun 11. päivä. Ylistaron 
Kilpa-Veljet on nyt vuodesta 
2001 lähtien taukoamatta 
tarjonnut mahdollisuuden 
osallistua fyysistä kuntoa, 
lajitaitoa, nokkeluutta ja 
älykkyyttä mittaavaan seik-
kailuun Ylistaron sekä lähi-
alueen luonnossa. 
Noin sata seikkailijaa start-
tasi tänä vuonna Ylistaron 
urheilukentältä kisaan ja 
suuntasivat aloitustehtävän 
jälkeen kohti Isonkyrön 
Lehmäjokea, jonne karttaan 
piirretty reitti ohjasi joukku-
eet. Ennen urheilukentältä 
poistumista kilpailijoiden 
täytyi kuitenkin hankkia 
käsiinsä kilpailun ensimmäi-
nen kartta, joka oli lukittu 
numerokoodilla varustetulla 
riippulukolla. Oikean nu-
merokoodin selvittämiseksi 
joukkueet etsivät urheilu-
kentältä hoksottimia vaativat 
vihjeet.

YKV Multi-Sport seikkailukilpailun 
ainutlaatuinen historia jatkuu

Varsinainen fyysistä liikku-
mista vaativa kilpailumatka 
oli Duo-joukkueilla noin 
45km ja Trio- joukkueilla 
noin 75km, jos joukkue py-
syi ratamestarien merkkaa-
malla reitillä. Harharetkiltä 
ei tänäkään vuonna vältytty, 
vaan muutamat joukkueet 
saattoivat saada jopa kym-
menen kilometrin lisälenk-
kejä valittuaan väärän met-
sätien tai polun Ylistaron ja 
Isonkyrön metsissä.
Eksymisen lisäksi muita jo 
klassikoiksi muodostuneita 
kommelluksia matkalla oli-
vat tänäkin vuonna rengasri-
kot, kanootin kaatumiset ja 
lihaskrampit. Vuoden 2022 
kisan jälkeen vastoinkäy-
misten listalle voidaan lisätä 
myös rullaluistinten rullien 
sulaminen, sillä kahdet eri 
rullaluistimet eivät kestäneet 
kovan vauhdin, lämpimän 
kelin ja Lehmäjoen uuden 
asfaltin yhdistelmää.

Joka vuosi reitin varrelle 
on sijoitettu myös yllätys-
tehtäviä, jotka haastavat 
joukkueiden nokkeluutta 
sekä yhteistyökykyä. Kisan 
avanneen lukkotehtävän 
lisäksi joukkueiden täytyi 
tänä vuonna rakentaa Ison-
kyrön Pömpelissä klavuista 
torni, jonka päälle asetettiin 
vuotava vesisanko. Lisäksi 
komeissa Vuoressalon kal-
liomaisemissa tehtävänä oli 
arvioida peltomaiseman ja 
kartan yhteensovittamista. 
Ylistaron kirkonkylän uima-
paikalla joukkueet kantoivat 
vettä joesta muovikupeissa 
esterataa pitkin rannalle ja 
lopuksi vielä urheilukentällä 
ennen maalia oli sijoitettu 
niin sanottu ampumahiihto-
tyylinen tikanheitto.

Teksti Mikko Kangas
Kuvat Mika Pukkinen, 

Mikko Kangas

Vuoden 2022 YKV Multi-Sport seikkailukilpailun kolme parasta joukkuetta:

Duo Lady: 1.) Kurikan Kuumat 02:51:52 2.) Hellanmaan Teräsleidit 03:09:15 3.) Kypsät Naiset 
03:11:41
Duo Open: 1.) Team pyrkyri 02:36:11 2.) Lärvän kytinä edustus 02:36:49 3.) Tiku & Taku 
02:54:31
Trio Lady: 1.) KromoXX 06:07:53 2.) Harhaanjohdetut 06:14:34
Trio Open: 1.) Vhimma ay 04:24:33 2.) Virtuaalivesijumppa.fi 04:28:52 3.) Haapa-ahonmäkiset 
05:28:08
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Kokonaisvaltaiset rakennuspalvelut
Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin

Kaikki kohteet uudisrakentamisesta remontointiin ja isoista pieniin

Kokeile kerran ja tiedät mitä hyvä palvelu on!

Ota yhteyttä Heli /0453518756   Kalevi /0503779916

Katso referenssit ja seuraa somessa
napskoprakennus Naps & Kops Rakennus

MEILTÄ MOPOT JA SKOOTTERIT!

 www.yarde.fi  •  0500 - 162 139  •  Ylistarontie 1600, 60560 Seinäjoki 
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Kesä on yleisurheilun aikaa –
Lasten urheilukouluillat käynnistivät 

yleisurheilukauden
Kesä urheilukentällä 

käynnistyi kolmella 
urheilukouluillalla jo 
toukokuun loppupuolella. 
Lähes 40 lasta osallistui 
joka kerralla, mikä ylitti 
tavoitteemme reilusti. 
Onneksi vetäjiä löytyi 
YU-jaoston jäsenistä 
ja lapset voitiin jakaa 
sopivankokoisiin ryhmiin. 
Iltojen aikana kokeiltiin 
useita lajeja kiekonheitosta 
aitajuoksuun. Korkeuttakin 
hypättiin vaikka pienimmille 
osallistujille jo patjalle 
pääsemisessäkin riitti 
haastetta. Intoa ja uskallusta 
lapsilta löytyi joka lajiin!
Kisoja nappuloille ja vähän 
isommillekin
Kesän aikana järjestetään 
useammat nappulakisat sekä 
kisoja vähän isommillekin 
lapsille. Jo järjestetyissä 
kisoissa pienimmät 
osallistujat ovat juosseet 
40 m ja heittäneet palloa. 
Isommille lapsille on tarjolla 
ollut laajempi lajivalikoima. 
Kestävyyttäkin on 
päässyt testaamaan 
jokaisissa kisoissa sillä 
yleisurheiluillan päättää aina 
400 m juoksu.

Lisää kisoja on tulossa kesän 
aikana ja seuraavat kisat 
järjestetään torstaina 28.7.
Yleisurheilu on monipuolista
Lämpimänä kesäpäivänä 
on mukava suunnata 
urheilukentälle. Vihreällä 
nurmikolla on kiva juosta 
paljain jaloin – se on hyvää 
harjoitusta pikajuoksijalle. 
Radalla taas on mukava 
kirmaista lyhyempiä tai 
pidempiä pyrähdyksiä 
piikkarit tai lenkkarit 
jalassa. Välinevarastosta 
löytyy monenlaisia välineitä 

harjoitteiden tekoa varten, 
ja tietysti myös varsinaisia 
lajien suoritusvälineitä*. 
Urheilukentällä on 
mahdollisuus monipuoliseen 
liikkumiseen omassa 
tahdissa tai osallistumalla 
järjestettyyn toimintaan.
Yleisurheilun lajivalikoima 
on erittäin monipuolinen ja 
jokaisen on helppo löytää 
ainakin yksi laji, josta 
pitää. Yleisurheilu toimii 
hyvänä harjoitteluna myös 
”talvilajien” harrastajille 
kesän aikana ja auttaa 

kehittämään ominaisuuksia, 
joita tarvitaan lajissa kuin 
lajissa. 
Kannustammekin vanhempia 
käymään lasten kanssa 
urheilukentällä. Kipinä 
yleisurheiluun voi syttyä 
jo yhdestä käynnistä. 
Urheilukentällä käynnistä 
voi tehdä vaikka koko 
perheen retken; mikä onkaan 
mukavampaa kuin syödä 
treenien päätteeksi eväitä 
yhdessä.
Jaostomme on talven aikana 
kasvanut viidellä uudella 

jäsenellä mikä mahdollistaa 
sen, että voimme laajentaa 
ja kehittää toimintaamme 
jatkossa. Uusia aktiiveja 
ja jaostolaisia tarvitaan 
kuitenkin aina – tervetuloa 
yleisurheilun pariin!

Terveisin YK-V 
Yleisurheilujaosto

*Urheilukentän 
välinevarasto on auki 
kun kenttämestari on 
urheilukentällä sekä torstai-
iltaisin heinä-elokuussa klo 
18-20.
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Kesäinen tervehdys painijaoston puolesta!

Kulunut vuosi on ollut 
YKV painille menes-

tyksekäs. Kaiken kaikkiaan 
SM-mitaleita on saavutettu 
elokuusta toukokuuhun 
kadetti- ja juniori sarjoissa 
neljä. Koululiikuntaliiton ki-
soista tuomisina oli myöskin 
neljä mitalia. Mikä poikkeaa 
menneistä vuosista, seitse-
män mitalia näistä on tyttö-
jen tuomia. Todettakoon siis, 
naisissa on potentiaalia!
Ryhmiä painissa on pyöri-
nyt tänäkin vuonna neljä; 
nallepaini-, nassikka-, paini-
koulu- ja kilparyhmä. Nal-
lepainiryhmä on vuodesta 
toiseen ollut täynnä, nassik-
karyhmässä  ja painikoulussa 
harrastajamäärät pyörivät 
15-20 hujakoilla. Viime syk-
synä tempaisimme mainos-
kampanjan vanhan aikaisella 
flyer-tyylillä postilaatikoihin 
ja se tuntui tuottavan tulosta. 
Ryhmiin löytyi uutta, inno-
kasta väkeä koronasta huoli-
matta. 

Kilparyhmässä eletään 
murroskautta. Vastustajia ja 
harrastuskertoja on haettu 
muun muassa lähialueen 
painiseuroista. Tämähän pal-
velee molemmin puolin sekä 
oman seuran kehittyjiä että 
naapuriseurojen painijoita. 

Tulostakin on tullut, kuten 
mitalimäärästä voi päätellä.  
Kuten jokaiseen lajiin, kuu-
luu myös painiin talkootoi-
mintaa. Kuluneen vuoden 
aikana ei järjestytty lainkaan 
omia kisoja vallitsevan ko-
ronatilanteen vuoksi, mutta 
kökimme kuitenkin perin-
teisesti rakettimyynnissä 
ja multisportissa. Talkoot 
ovat olennainen osa väke-
vää seuratoimintaa, jolla 
taataan vakavarainen talous. 
Toivommekin, että jokainen 
harrastava perhe lajissa kuin 
lajissa, lähtee innokkaana 
toimintaan mukaan. Siitä 
tulee hyvä mieli!

Kahden edellisen vuoden ta-
paan kontaktilajit ovat viet-
täneet aikamoista hiljaiseloa, 
ja korona on tuonut omat 
haasteensa sekä harrastaji-
en pysymiseen, että uusien 
harrastajien mukaan lähte-
miseen. Positiivisin mielin 
kuitenkin tulevaisuutta kohti. 
Kannustakaa jälkikasvua 
lähtemään mukaan hienon 
ja monipuolisen lajin pariin. 
Paini kehittää niin, nopeutta, 
voimaa kuin motoriikkaakin. 
Sopii siis hyvin kaveriksi 
monelle lajille ja sopii niin 
tytöille kuin pojillekin.  Pai-
nista saa hyvän pohjan lajiin 
kuin lajiin. Seuratkaa siis 
syksyn uutisointia harrastus 
aikatauluista.

Painijaoston puolesta
Pj. Annina Rintamäki 
Sihteeri 
Johanna Mäki-Töyli
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LATOMÄEN SÄHKÖLIIKE
LAPUA • Kauppakatu 30 • (06) 438 8144

koko perheen

ke 27.7. klo 18.00
Ylistaron koulukeskuksella
•Kanarian Mikki laulaa ja 

laulattaa•Tikanheiton 
Ylistaronmestaruuskisa

• kepparirata
•ja paljon muuta 

Ilo elää KirkonkylälläIlo elää Kirkonkylällä

järj. Ylistaron Kirkonkylän asukasyhdistys

VOIMAILU, HIENO HARRASTUS 
JUNIOREILLE

Ylistaron Kilpa-Veljiä on 
voimanostossa viime 

vuosina edustanut pieni mut-
ta menestyksekäs joukko, 
Outi Silvennoisella on useita 
SM-mitaleita veteraanisar-
jasta, Taru Keskisellä samoin 
yleisestä sarjasta SM-mita-
leita,
 Teemu Sippola on saavutta-
nut juniorisarjasta suomen-

mestaruuksia ja Sami Leh-
tonen yleisen sarjan SM-mi-
taleiden ja juniorisarjan 
suomenmestaruuksien lisäksi 
mitaleita juniorien MM-ta-
solta.  Näistä nostajista Sami 
ja Teemu eivät tällä tietoa 
aio enää kilpailla mutta har-
rastavat voimailua omaksi 
ilokseen.  Nyt jos joku nuori 
on kiinnostunut voimalun 

aloittamisesta niin yllämaini-
tut nostajat neuvovat mielel-
lään lajiin liittyvissä asioissa, 
kaikki ovat helposti lähestyt-
täviä persoonia ja kuten hei-
dän saavutuksistaan huomaa 
ovat lajinsa asiantuntijoita.  
Puhuvat voimanostosta aina 
hyvin innokkaasti. 

Voimanosto on helppo aloit-
taa, Ylistarosta löytyy hyviä 
harjoitustiloja, Kirmaus-hal-
lin voimailusalilla ja koulu-
keskuksen punttisalilla  on 
monipuoliset laitteet har-
joitteluun, myös kaupallisia 
saleja löytyy Ylistaron ja 
Seinäjoen alueelta.  Laji ei 
ole kallis ja kun on yksilöla-
jista kysymys niin ei tarvita 

isoa harrastajaryhmää, laji 
sopii yhtä hyvin tytöille ja 
pojille.

YKV:n voimailujaosto 
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Rastinnälkää monessa muodossa

Äkkiseltään suunnistuksesta 
tulee mieleen vain kesäkuukau-
sina metsän siimeksessä kir-
mailu. Suunnistusharrastuksen 
parissa on kuitenkin mahdolli-
suus harrastaa ja kisailla lähes 
ympäri vuoden. Tsekkaa juuri 
sinulle sopivin tapa harrastaa. 

Hangilta kevään 
kutsuun

Kun vuotta on kulunut reipas 
puolikas, on suunnistuksessa 
ehtinyt tapahtua monenlais-
ta. Tänä vuonna lunta oli 
riittämiin, mikä oli pelkkää 
plussaa hiihtosuunnistuskau-
delle. Hiihtosuunnistuksen 
tehotiimi kiersi kisoja laajalti 
ja menestystäkin tuli mm. 
useamman SM-plaketin 
muodossa.
Koko kevään ajan on tuttuun 
tapaan pyörinyt myös lasten 
suunnistuskerho. Kerran 
viikossa ovat kerholaiset ko-
koontuneet erilaisten harjoit-
teiden parissa joko Kirmaus-
hallissa tai talven mittaan 
myös paljon suksien päällä. 
Kerhossa ovat 6-9-vuotiaat 
lapset päässeet hyvin jyvälle 
suunnistuksen saloista ja 
myös harjaantuneemmille 
kerholaisille on riittänyt 
ahaa-elämyksiä. Syksyllä 
kerho taas jatkuu, joten ter-
vetuloa mukaan myös uudet 
kerholaiset!

Kesällä suunnistuskau-
si vilkkaimmillaan

Nyt suunnistuksen kesäkausi 
on edennyt jo pitkälle. Kesä-
kauden aikaan saa harrastaa 
ja treenata iltarastien ja mui-
den harjoitusten merkeissä, 
ja kisailla niin halutessaan, 
sielunsa kyllyydestä! Kisail-
len rastikausi jatkuu pitkälle 
syksyyn saakka, jolloin 
viimeisimpinä kisoinaa juos-
taan muun muassa yösuun-
nistuskisoja.
Perinteisen suunnistuksen 
lisäksi kesällä kisataan myös 
pyöräsuunnistuksessa ja 
ampumasuunnistuksessa. 
Kaikissa edellä mainituissa 
suunnistusmuodoissa, on 
kesälle jo napattu SM-mita-

leja YK-V:n väreissä. Lisäksi 
pyöräsuunnistuksessa Tee-
mu Kaksonen on polkenut 
EM-kisoissa, napaten Liet-
tuassa ajetuista kisoista kaksi 
7. sijaa. Teemu edustaa Suo-
mea myös tämänkesäisissä 
MM-kisoissa.
 
Iltarastit kutsuu 
luontoliikuntaan

Iltarasteja järjestetään Ylis-
taron alueella koko kesän 
ajan, lähes joka tiistai-iltai-
sin. Iltarasteilla on ratoja 
kaikille kunto- ja taitoluokil-
le, joten rohkeasti mukaan 
kokeilemaan! Suunnistus on 
mielenkiintoinen laji, jossa 
plussana saa nauttia luonnon 
ihmeistä. Metsässä liikkumi-
nen antaa haastetta mielelle 
ja tarjoaa fyysisesti moni-
puolisen kentän, juuri oman 
tason ja tarpeen mukaan.
Tänä kesänä, elokuussa, on 

hyvä mahdollisuus tutustua 
myös pyöräsuunnistukseen. 
YK-V:n suunnistusjaosto 
järjestää yhteistyössä Seinä-
joen kansalaisopiston kanssa 
pyöräsuunnistuskurssin. Jos 
siis olet vaikkapa innokas 
maastopyöräilijä ja haluat 
kokea uutta näkökulmaa 
asiaan, ilmoittaudu mukaan 
kurssille.

Polkujuoksusta maas-
totuntumaa

Vuoden loppupuolella, 
pyhäinpäivänä 5.11., saam-
me rynnistää porukalla 
Lepokallion lenkin polku-
juoksukisaan. Toista kertaa 
järjestettävässä polkujuok-
sukisassa mennään sekä 
tosimielellä kieli vyön alla 
että mukavasti rupatellen 
porukalla. Ei siis väliä, min-
kä laittaa omaksi tavoitteek-
si, poluille on tervetullut 
jokainen.

Polkujuoksun jälkeen katseet 
suunnataankin jälleen talven 
rasteille!

Rasteille tervetulleeksi 
toivottaa
Hanna Helander
YK-V:n suunnistusjaoston 
pj.
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Hiihtokauteen valmistautuminen alkaa jo nyt

Vaikka viimeiset lumet 
on vasta hiljattain hy-

västelty ja saamme nyt naut-
tia aurinkoisista päivistä, ei 
hiihtämistä ja suksia kannata 
unohtaa ihan kokonaan. Suk-
sien pohjiin kannattaa kesän 
ajaksi sipaista suojavahat, 
jotta luisto on taattu myös 
ensitalvena ja nyt on oivalli-
nen hetki alkaa rakentaa ensi 
talven hiihtokuntoa.
Hiihtäjille viime talven olo-
suhteet olivat erinomaiset. 
Lunta oli riittävästi, pak-
kasta sopivasti ja Ylistaron 
hiihtoladut erinomaisessa 
kunnossa. Hiihtojaoston pu-
heenjohtajana pystyin tänä 
vuonna iloitsemaan, että 
tuhannen kilometrin hiihto-
tavoitteeseen päästiin jälleen 
ja iloa lisäsi myös aivan 
pienten lasten onnistumiset 
MLL kanssa yhteistyössä 
järjestetyssä hiihtopäivässä. 
Hiihtokouluakin ehdittiin 
järjestämään kevään aikana, 
vaikka edelleen koronavirus 
verotti yhteisten tapahtumien 
järjestämistä. Hiihtojaoston 
järjestämään hiihtokouluun 
osallistui yli kolmekym-
mentä lasta. Hiihtokoulussa 
liikuttiin monipuolisessa 
ympäristössä ja harjoiteltiin 

leikin varjolla monipuolisia 
hiihtotaitoja sekä treenat-
tiin vapaan että perinteisen 
hiihtotavan tekniikoita. 
Hiihtokoulussa lapset jaettiin 
ikäryhmien ja taitotason mu-
kaisiin ryhmiin, jolloin ihan 
aloittelijoilla ja jo enemmän 
hiihtäneillä oli mahdollisuus 
kehittää omia hiihtotaitojaan. 
Hiihtokoulussa voi harjoi-
tella hiihtotaitoja, vaikka ei 
kilpahiihtäjäksi tähtäisikään. 
Kaikki hiihdosta innostuneet 
lapset ovat tervetulleita hiih-
tokouluun. Mikäli hiihtoin-
nostus sitten puraisee, voi 

halutessaan osallistua kilpai-
luihin. Lähiympäristössä jär-
jestettiin viime talvena use-
ammat matalan kynnyksen 
nappulahiihtokilpailut, joihin 
monet hiihtokoululaiset osal-
listuivatkin. Hiihtämistä voi 
suositella kaikille ja sitä voi 
harrastaa omien aikataulujen 
mukaisesti, mutta kaverin 
kanssa se on paljon muka-
vampaa. 
Yksi maastohiihdon parhais-
ta puolista on sen monipuo-
lisuus, sillä hiihtoharjoittelu 
on paljon muutakin kuin 
lumella liikkumista ja siksi 

hiihtäjillä on monia oheisla-
jeja. Kevät- kesä- ja syksy-
aikaan hiihtäjät hyödyntävät 
erilaisia treenimuotoja ja 
silloin luodaan pohja hiihto-
kunnolle. Keväällä, kesällä 
ja syksyllä hiihtokuntoa 
luodaan peruskestävyys-
lenkeillä. Peruskestävyys-
lenkeillä tarkoitetaan, että 
lenkin vauhti pitää sovittaa 
niin, että pystyy hyvin puhu-
maan kaverin kanssa. Hyviä 
peruskestävyyslenkkejä voi 
tehdä esimerkiksi pyöräillen 
tai sauvakävellen. Myös eri-
laiset pidemmät vaellusretket 

ovat oivallinen tapa kartuttaa 
peruskestävyyttä. Jos haluaa 
harjoitella lajinomaisesti, on 
rullahiihto siihen hyvä vaih-
toehto. Monet merkit val-
mistavat rullasuksia erilaisiin 
tarpeisiin. Rullasuksista voi-
kin valita vapaan hiihtotavan 
sukset isommilla tai pienem-
millä pyörillä, perinteisen 
sukset pitopyörällä ja ilma-
pyöräsukset hiekkatielle. Jos 
rullasukset tuntuvat haasta-
valta vaihtoehdolta, voi suk-
set korvata rullaluistimilla. 
Jos innostuu rullaluistelus-
ta/-hiihdosta on muistettava 
tarpeelliset suojavarusteet ja 
kypärä. Nyt vain hiihtokun-
toa rakentamaan eri lajien 
pariin, joita Ylistarossakin 
on hyvin tarjolla tai rullasuk-
sin/-luistimin siltoja kiertä-
mään. Nähdään ensi talvena 
laduilla!
Hiihtojaoston pj. Marianne 
Kuusisto 

 

Hiihtokoululaisia osallistui 1000km hiihtotapahtumaan



 Joutopäivälehti 13

YKV-PESIS JA RAVINTOLA TARO VIIHDYTTÄVÄT JÄLLEEN YLISTAROLAISIA

Jo perinteisiksi muodostuneet Joutopäivien iltabileet vietetään myös tänä kesänä, poikkeuksellisesti vasta heinäkuun viimeisenä viikonloppuna 29.-
30.7.2022. 

Ravintola Taron pihalavalle on saatu jälleen mielenkiintoinen kattaus jotain tuttua ja turvallista ja jotain uutta ja ihmeellistä.
Perjantai-illan aloittaa Lehtori Sainio ja köyhin ystävä. Lehtori Sainio ei turhan usein ihmisten ilmoilla musisoi, mutta silloin kun hän niin tekee, niin 
hyvä fiilinki on taattu! Köyhimpänä ystävänä mukana kitaroi Dortmunderin puolikas Marko Aho. Illan aikana kuultaneen ainakin Tuomari Nurmiolta ja 
Hurriganesilta lainattuja iskusävelmiä – ja saattaapa niitä ”köyhiä ystäviä” useampikin lavalle ilmaantua.
Mitäpä olisi ylistarolaiset kansantanhut ilman tuttua tanssiorkesteri Masa & Iilimatoja? Tämä ”Ylistaron Popeda” on vetänyt edellisen ”fainal 
kauntauninsa” jo vuonna 2020, mutta se ei miehiä pidättele, vaan porukka ottaa yleisönsä haltuun tutulla energialla ja sopivan humoristisilla 
välispiikeillä. 

Lauantaina lauteille kipuaa Lord Est. Lord Est on iloinen, hyvänmielen artisti, jonka tunnetuimpia kappaleita ovat mm ”Hellä ori”, ”Reggaerekka”, ”Sun 
vieres on lämmin”, ”Ralleissa”, ”Linko” jne. Lukuisat hitit ja energinen esiintyminen takaavat varmasti onnistuneen illan. 
Soittaako seuraavat laulun nimet kelloja: ”Shellin paariin”, ”Kyntäjän poika” ja ”Punaiset on silmät”? Yhtyeen kappaleille on tavallista jonkin tunnetun 
hitin sanojen muokkaaminen humoristiseen sävyyn eli toinen lauantain esiintyvistä artisteista on jo vuonna 1985 perustettu huumoribändi Turo’s Hevi 
Gee!

Jälleen on kaksi sellaista iltaa, että paljon pitää olla merkintöjä, ja erittäin tärkeitä sellaisia kalenterissa, että nämä voi jättää näkemättä! 
Ylistaron Kilpa-Veljien pesäpalloilijat kiittävät jo etukäteen tuestanne, sillä Iltabileiden tuotto käytetään pesäpalloilijoiden toimintaan.
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Liikuntakerhossa liikunnan riemua

Viime kesänä YK-V:n 
suunnistusjaostolla oli 

kaksi kesätyöntekijää, jotka 
pyörittivät suunnistuskerhoa 
koko kesän ajan. Kun ke-
sätyösetelit jälleen keväällä 
tulivat tarjolle, ajatteli suun-
nistusjaoston sihteeri Maarit 
Hovila jälleen päräyttää ha-
kemuksen ilmoille.

Tällä kertaa hän ehdotti aja-
tuksen liikunnallisesta kesä-
kerhosta YKV:n johtokun-
nalle siten, että myös muista 
jaostoista olisi väkeä menos-
sa mukana. Ja niin sitä men-

tiin; jälleen on kaksi nuorta 
palkattu ja tänä kesänä nämä 
nuoret vetävät YKV:n liikun-
takerhoa eri jaostojen väki 
apuna ja tukena.

Ja kyllähän tällaista ker-
hoa on kaivattu ja odotettu; 
kerhoon ilmoittautui neljä-
kymmentä lasta! Kerhossa 
on liikuttu monipuolisesti 
erilaisten pelien ja leikkien 
muodossa sekä saatu ma-
kupaloja eri urheilulajeista. 
Kerhon kautta lapset siis 
pääsevät tutustumaan uusiin 
urheilulajeihin ja samalla 

perheet saavat tietoa siitä, 
mitä kaikkia lajeja YKV:llä 
on tarjolla.

Kerhon myötä moni onkin 
havainnut, että Ylistarossa 
on monia harrastusmahdolli-
suuksia; tervetuloa mukaan!

Teksti: Hanna Helander
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YLISTARO 
ma-la 7-22 su 9-22

Kaukolanraitti 2, p. 010 7646 860
(puhelun hinta 

0,0835€/puhelu + 0,1209€/min)

www.s-kaupat.fi

2250 €

KONTIO 
SILVERFOX 
FOUR 2.0

 
 
 

T.mi Hannu Sippola
Könnintie 53 - 61410 Ylistaro as. 
0400-927092 

Opastus annetaan ja kuljetus mahdollinen. 
Saatavissa myös suoraan kotiin verkkokaupasta 
www.hannusippola.fi. 
Vaihdossa käy auto ym. kulkupeli. 

Puhtaasti 
sähköllä

Yhdellä latauksella jopa 50 km!
ei ajokorttia - ei ikärajaa - ei rekisteröintiä


