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JUHLAKONSERTTI
Matti Salminen, Mari Palo,  Vaasan 
kaupungin-orkesteri, Markus 
Lehtinen, Oopperakuoro, Antti Nissilä, 
Silja Aalto ja Aarno Cronvall.
99 / 89€

KORSUORKESTERI & 
KYÖSTI MÄKIMATTILA
Sota-ajan musiikkia ja 60-luvun 
rautalankakappaleita. 32€ / 27€ 

SUOMI 100 
LAUANTAIN TOIVOTUT
Arja Koriseva, Mikael Konttinen, 
Puolustusvoimien varusmies-
orkesteri ja Tero Haikala. 32€ / 27€

10.6.
klo 20 klo 19

17.6.
klo 20

PLAYS METALLICA BY FOUR CELLOS

PE 16.6.2017
KLO 21.00

LIPUT 49€ / 44€

ILMA JOEN MUSIIKKIJUHLAT 2017 OOPPERAAREENA

MUSIIKKIJUHL AT.FI     PUH. 06 424 2900     TOIMISTOMUSIIKKIJUHLAT.FI

11.6.

KO
N

SE
RT

IT

MUISTOJA SOTIEN AJOILTA 
LAULAEN JA LAUSUEN
llmajoen Korsuveljet ry ja Ilmajoen 
Lausujat. Paikka: Ilmajoen lukion 
auditorio. 10€

10.6.
klo 18

• Ruiskumaalaamme keittiökaapistojen
ovet tai vaihdamme ne uusiin.

• Väliovet sekä muut kodin kalusteet,
jonka jälkeen ne ovat lähes kuin uudet.

• Myös tilaustyöt!

Kysy

Tarvittaessa kuljetus ja asennus järjestyy.
Saatavana myös vetimet ja työtasot.

lisää p. 06 424 6433
Katso myös vakiotuotteemme: www.hkttalvitie.fi

Pikkurahalla uutta ilmettä kotiin 

HKT Pentti Talvitie Oy
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Yleistä Ilmajoen Kisailijoista
Ilmajoen Kisailijat on perustettu 12.6.1921. Vuosi 2017 on seuran 96. toimintavuosi.
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimin-
taa seuran toimi-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista oleville henkilöillä on
mahdollista harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikun-
taan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Ilmajoen
Kisailijoiden jäsenmäärä oli vuoden alussa 835 jäsentä.

Seuran toiminnasta
Seuran päätoimintaa on Ilmajokelaisten lasten, nuorten sekä aikuisten liikunnan
ohjaaminen ja eristäminen aina huippu tasolle saakka. Ensisijaisesti Ilmajoen Kisailijat tarjoaa paikallisille
lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia eri liikuntalajien parista mahdollisimman monipuolisesti.
Ilmajoen Kisailijoilla on uudistetut nettisivut (www.ilmajoenkisailijat.fi), mistä pääsee helposti eri jaostojen
omille sivuille. Seurassa toimii jaostoina; hiihto, jalkapallo, kuntoliikunta, paini, pesäpallo, uinti ja yleisurhei-
lu.

Vuosi 2016 oli jälleen vilkas ja menestyksekäs vuosi eri lajien parissa. SM-mitaleita saavutettiin painissa,
yleisurheilussa ja uinnissa. Painijat pärjäsivät myös kansainvälisillä molskeilla, saavutuksina MM- ja PM-
mitaleita. Ilmajoen Kisailijat näkyi myös SM-hiihdoissa ja Suomen CUP:ssa hyvin suorituksin etenkin mies-
ten viestijoukkueen voimin. Menestystä myös saavutettiin laajalla rintamalla vuonna 2016; Aluemestaruus-
, Piirinmestaruus- sekä KLL:n kisoissa. Näistä kisoista tuotiin yli 100 mitalia, joka on loistava määrä.
Tällä hetkellä Ilmajoen Kisailijoissa on 667 lisenssiurheilijaa. Suuret kiitokset kuuluvat kaikille eri lajien val-
mentajille, huoltajille sekä taustajoukoille. Teette todella arvokasta työtä aikuisten, lasten ja nuorten hyväksi.

Muistutan vielä lopuksi, että käyttäkäähän ahkerasti seuramme palveluja eli Ilmajoen matkahuoltoa, minkä
yhteydessä on Kahvila sekä Veikkauspiste. Ostaessanne veikkaukset suoraan netistä, muistakaa kirjautua
Veikkauksen sivuille Ilmajoen Kisailijoiden nettisivujen kautta, tällöin Veikkauksen antama tuki tulee seural-
lemme. Lisäksi Ilmajoen Kisailijoilla on myös oma palkattu hieroja, jonka palveluista saat alennusta IK:n
jäsenenä.  Lisätietoa näistä palveluista löydät nettisivuiltamme sekä suoraan IK- kahviosta, osoitteesta
Heikkilänkuja 3.

Tavataan markkinoilla!
Jari Jokilehto

puheenjohtaja

Tervetuloa Ilkan Markkinoille
20. - 21.5.2017 Ilmajoen
keskustaan, Heikkilänkujalle
Perinteiset Ilkan Markkinat järjestetään Ilmajoella 34. kerran.
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Tulevan kauden rakenta-
minen alkaa heti kun viimmei-
seen peliin tuomari puhaltaa
pilliin. Edustusjoukkue pitää
pystyä pitämään kasassa ja
saada menestymään. Edus-
tuksen kautta saadaan lisää
junioreita , lisää sponsoreita
, lisää julkisuutta ja lisää mai-
netta koko Ilmajoelle. Edus-
tus joukkue missä tahansa
seurassa tai lajissa on se ki-

Sisulla ja tahdolla menestykseen

Joukkue E05, tunnelmia viime kesältä hyvinkään leiriltä.

Tahto on luja ja  tahdon tila pyritään
pitämään kasassa läpi vuoden. Visio
on selvä, saada Ilmajoen Kisailijoiden
Pesäpallo huipulle – sinne minne
seura kuuluisikin kun, historiaa katsoo
taaksepäin. Vision ylläpitäminen vaatii
paljon työtä, puheluja, sähköposteja,
palavereja. Miettimistä ja tuumailuja
mitkä ratkaisut vievät seuraa kohti
unelmaa.

vijalka,  millä luodaan tasai-
sempaa kulkua juniori pelaa-
jille. Mitä paremmin seuran
edustusjoukkueella menee
sitä enemmän nostetta juni-
ori puolella on.

Naisten Suomensarja jouk-
kue saatiin kasaan edellis-
vuotta nopeammin. Valmen-
taja kuvio saatiin lyötyä luk-
koon heti alku syksystä. Val-
mentajiksi ja Pelinjohtajaksi

lupautui Superista tutut mie-
het Mikko Mahlamäki ja Jan-
ne Rauhala. Mikon ja Jannen
ansiosta naisia oli helppo
saada pelaamaan Ik riveihin .
Valmennuksessa on menty
hurja askel eteenpäin , har-
joitukset ja harjoitteet on Su-

Joukkue E05.

perin tasoisia. Testiä on teh-
ty ja seurattu kehitystä. Vie-
restä on ollut mukava seura-
ta miten hienosti asiat loksah-
taa paikoilleen kun kokemus,
tieto ja taito kohtaa.  17 nai-
sen ryhmä on vuodattanut
hikeä treeneissä, salilla ja

Keskuskentällä ja vanhalla
kentällä on kuhinaa , montaa
iltaa kesän aikana ei ole jol-
loin peliä ei kentällä olisi. Pe-
lireissu lähtöjä tulee ympäri
maakuntaa monia.Leirejä ym-
päri maata.

Innokkaat pesis tytöt ja nai-
set pukee uudet IK:n sinival-
koiset  pelipuvut ylleen ylpe-
änä. Joista iso kiitos kaikille
sponsoreille ja niitä homman-
neille. Urakka oli suuri , mut-
ta hienosti yrittäjät lähti tu-
kemaan pelipuku hankinnois-
sa. Ilman yritysten tukea,
puvut olisivat haaveeksi jää-
neet. Sen verran iso rahalli-
nen satsaus pukujen hankin-
ta oli.

Tänään myös keskusken-
tälle tehtiin perustukset uu-
teen kioskirakennukseen. Iso
kiitos sitäkin puuhaaville

MA-PE 9-17   LA 10-18

lenkkipoluilla. Katse tiukasti
kesään ja ensimmäisiin pelei-
hin. Vielä viimmeisiä silauk-
sia viedään ja sitten astutaan
kiilaan valmiina valloittamaan
Ilmajokisten pesäpallo sydä-
met.

Mikko ja Janne on ollut tai-
vaanlahja koko ik pesäpallol-
le. C-tytöt jotka tulevana ke-
sänä pelaavat maakuntasar-
jaa , ovat saaneet käydä mies-
ten ohjaamissa harjoituksis-
sa. Monta ahaa elämystä tyt-
töjen suusta on kuulunut ,
kun vuosien jälkeen oikea
lyönti tai heitto tekniikka  on
löytynyt. Samaten miehet on
E-05 harjoituksissa käyneet
lyönti tekniikkaa opettamas-
sa.

Noin kuukauden päästä
pelien alkaessa kisailijoista 6
joukkuetta pelaa sarjapelejä.

miesjoukolle jotka vapaa-ajal-
laan rakentavat meille kauniin
ja toimivan kiskan .Joten ke-
sän peleissä meillä on uusi ,
kaunis kioski mökki josta
myymme maittavat kahvit ja
pullat. Jos lompakossasi ei
vielä ole IK-Kausikorttia
naisten peleihin  , niin nyt on
aika hommata se . Sen saat
Ik-kioskilta tai vaikka ak:lta .
Peleissä sillä saat kahvikupin-
kin :) Ja samalla tuet koko ki-
sailijoiden pesäpallo seuraa,
naisista junioreihin .

Tervetuloa kesä, tervetuloa
pelit, tervetuloa haaveet , ter-
vetuloa TE Rakas yleisö ,
pesis on parasta paikan pääl-
lä , Be there :)

Krista Pöytälaakso
Ik-Pesisjaoston pj
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Ohjelmassa oli liikunnallisia
pihaleikkejä, saunomista,
rentoutumisharjoituksia, ve-
nyttelyjä, tietokilpailuja, kisa-
logon suunnittelua ja ravit-
sevista ruuista nauttimista.

Kokkikin löytyi omasta tii-
mistä, sillä Kivimäen Joannan
äiti Paula hoiti herkut pöy-
tään aina sopivasti treenien
jälkeen. Aamulla saivat leiri-
läiset herätä vastaleivottujen
sämpylöiden tuoksuun.

Leiri päättyi Honkalanmä-
en kentälle, jossa tehtiin heti
”kesäkauden” aluksi moni-
puoliset aitajuoksutreenit.
Leirin järjestelyihin osallistui-
vat Maria Saari, Jenny Ek-
man, Janni Niemelä, Auli Mä-
enpää sekä yleisurheilujaos-
ton puheenjohtaja Heikki
Hietaharju.

Leiriohjaus nuorten voimin
Ohjaajina leirillä toimivat

Laura Talvitie, Eveliina Uima-
rihuhta ja Sanni Säntti. Nuo-
ret naiset ovat ohjanneet
yleisurheilukouluja, temppu-
kerhoja ja lajiharjoituksia läpi
talven. Sisäharjoituskausi sai
innostavan ja sympaattisen
päätöksen yhteisen leirin
muodossa. Kysyttäessä
mikä ohjauksessa on paras-
ta, olivat Laura, Eveliina ja
Sanni yksimielisiä: innostu-
neet ja motivoituneet lapset.
”Ihanaa on nähdä se ilo, joka
syntyy kun lapset oppivat
uutta ja kehittyvät taidois-
saan. Lapset ilmaisevat tun-
teitansa niin aidosti.”  Nuor-
ten ohjaajien toimintaa koor-
dinoi yleisurheilujaostossa
Maria Saari.

Aaro Syväniemi (13)
Syväniemen Aaroa odottavat
ensi kesänä ensimmäiset SM-
kisat. Tuloskehitys on eden-
nyt hienosti vuosi vuodelta
ja tuloksellisesta työstä ker-
too, että SM-kisoissa realis-
tisena tavoitteena on mitali.
Monipuolisen Aaron suosik-
kilajeja ovat tällä hetkellä 3-
loikka, pituus ja keihäs sekä
uusimpana seiväshyppy.
Yleisurheilun lisäksi Aaro
pelaa salibandya. Lajit tuke-
vat hyvin toisiaan, sillä juok-
su ja nopeus kehittyvät mo-
lemmissa.

Kysyttäessä miten aika riit-
tää sekä kouluun että harras-

tuksiin, Aaro totesi: “Läksyt
teen heti koulun jälkeen.
Kuortaneen treenipäivinä
matkojen aikana ehtii luke-
maan esimerkiksi kokeisiin.
Tiistait ovat aika kiireisiä.
Koulu loppuu klo 16 ja Kuor-
taneelle lähdetään klo 17.00.
“Koulussa mieluisimpia ai-
neita ovat liikunta ja kielet.

Noora Harju (12)
Nooran tapaa yleisurheilu-
kentän lisäksi judotatamilta
sekä hiihtoladuilta. Yleisur-
heilussa mieluisimmat lajit
ovat 1000 m ja pituushyppy.
Noora toteaa, että judossa
kehittyy esimerkiksi voima,

jota tarvitaan paljon myös
yleisurheilussa.

Koulussa mieluista ovat
liikunta sekä englanti ja ruot-
si.  Kovan kisan jälkeen mais-
tuvat tortillat. Ensi kesän ta-
voitteena Nooralla on omien
ennätysten parantaminen.
Kysyttäessä pidemmän täh-
täimen suunnitelmista sym-
paattisen nuoren naisen
vastaus kuului: “ Tavoittee-
ni on menestyä SM-kisois-
sa.”

Sanja Mäenpää (11)
Sanjan palkintokaapista löy-
tyy jo iso määrä mestaruuk-

Yleisurheilijat käynnistivät uudelleen
seuran oman leiritoiminnan Kalajaisissa

Lauralla, Eveliinalla ja San-
nilla on lasten yleisurheilu-
ohjaajakoulutus. Eveliinalle
mieluisinta ohjattavaa ovat
heittolajien tekniikat oman
kilpaurheilijataustan myötä.
Ohjaajakokemusta Eveliinal-
le on kertynyt monipuolises-
ti niin Ilmajoen Kisailijoiden
kuin seurakunnankin leireiltä
useiden vuosien ajalta.  San-
nilla lähinnä sydäntä ovat
juoksu- ja hyppylajit. Oma
kisaura jatkuu ainakin aita-
juoksussa ja pituushypyssä,

Leiritunnelmaa.

IK:n yleisurheilijoita vietti
vapunalusviikonvaihdetta
Kalajaisten leirikeskuksessa.
Yllättäen tullut takatalvikaan ei
leiriläisiä ja ohjaajia säikyttänyt
vaan ilo otettiin irti niin
harjoituksista kuin
yhdessäolostakin.

Monipuolisisa aitatreenejä.

kunhan vain jalkavaivat an-
tavat myöten.  Laura on ko-
kenut konkari yu-ohjaajana.
Hänen taitavassa ohjaukses-
saan ovat IK:n lapset ja nuo-
ret urheilleet jo usean vuo-
den ajan. Lauran urheilu-ura
jatkuu kestävyysjuoksun ja
lajia hyvin täydentävän hiih-
don parissa.

Katseet
tulevaan
Tulevalta kesältä ohjaajanuo-
ret toivovat, että yleisurhei-
lukouluihin Ilmajoen keskus-
taan, Honkalanmäen kentäl-
le, Ahonkylään ja Neiroon
saataisiin paljon innostunei-
ta lapsia ja nuoria. Tarkemmat
tiedot aikatauluista päivitty-
vät osoitteeseen: http://
www.ilmajoenkisailijat.fi/yu-
harjoitukset/yu-kesaharjoi-
tukset

Me leirillä mukana olleet
aikuiset taidamme odottaa it-
sekin jo kovasti seuraavaa
leirivalvontamahdollisuutta.
Monilla oli sen verran monta
vuotta vierähtänyt edellises-
tä leiristä Kalajaisten hienois-
sa puitteissa. KL

Yleisurheilijoita
tutuksi
Kesän yleisurheilukausi on alkamassa.
Talven hallikauden viimeisissä
hyppyharjoituksissa haastateltiin
muutamia koko kauden aktiivisesti
mukana olleita nuoria. He kertoivat
tulevan kilpailukauden tavoitteista ja
vähän muustakin.

sia Sisuhuipentumien juok-
suista, hyppylajeista ja mo-
niotteluista. Pituushypyssä
tulokset ovat aivan Suomen
kärkeä omassa ikäluokassa
(11v).  Uutena lajina on hyp-
pyharkoissa tänä kevätkau-
tena opittu seiväshyppyä ja
sitä olisi Sanjan mukaan mu-
kava oppia lisää. Yleisurhei-
lun lisäksi monitaitoisen ty-
tön harrastuksiin kuuluu rat-
sastus.

Yleisurheilijat ovat mielui-
simmasta kouluaineesta erit-
täin yksimielisiä; Sanjallakin
ykkönen on liikunta. Myös
käsityöt ja englanti ovat mu-

kavia aineita.  Ennätysten
parantuminen on ensi kesän
tavoite ja pidemmällä tähtäi-
mellä menestys SM-kisoissa.

Nea Haapamäki (9)
Nea on monipuolinen juok-
sijatyttö, jolta sujuvat hie-
nosti sekä pika- että kestä-
vyysmatkat. Kesältä 2016
löytyy komea tulos myös
1000 m kävelyssä. Nea lähti
reippaasti matkaan, kun seu-
ra tarvitsi T15 sarjaan kisaa-
jaa Tampereen Vattenfall – fi-
naaliin. Taakse jäi monta usei-
ta vuosia vanhempaa kilpai-
lijaa. Hyvää vastapainoa kou-
lulle ja urheilulle tuo viulun-
soitto musiikkiopistossa. Lii-
kunta on Neankin suosikki-
aine koulussa ja sen lisäksi
käsityöt. Ensi kesälle tavoit-

teena on omien ennätysten
parantaminen.

Jimi Haapamäki (11)
Jimille yleisurheilussa tärkein
laji on korkeushyppy. Aiem-
pina vuosina Saarimäen Hei-
kin ja tällä hetkellä Säntin
Sannin ja Latva-Koiviston
Arin ohjauksessa Jimi on
oppinut korkeushypyn tek-
niikan hyvin. Myös heittola-
jit sujuvat mainiosti. Lisäksi
Jimi harrastaa koripalloa ja
pianonsoittoa. Sekä yleisur-
heilu- että koripallokentillä
tarvitaan nopeutta ja reaktio-
kykyä samoin kuin rytmitajua.
Mieluisinta koulussa on lii-
kunnan lisäksi käsityöt. Ensi
kesänä korkeushypyn ennä-
tyksen Jimi toivoo yltävän
vähintään 120 senttiin.

Sanja valmiina vauhdinottoon. Vuoroa odottamassa
Noora ja Nea.

Aaro seiväshypyn lajiharjoituksissa – Ari ohjaa
tekniikassa.
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Nallepaini on 2–4-vuotiaan
lapsen ja aikuisen yhteislii-
kuntaa, 45-minuuttisen lii-
kuntasession aikana ehtii
puuhaamaan kaikenlaisia leik-
kejä. Lasten liikuntakerho
puolestaan on tarkoitettu 5–
6-vuotiaille lapsille, jossa
vanhemmat eivät ole muka-
na. Projektin toteuttaja Kati
Kiuru muistelee viime syk-
syä, kun mietittiin olisiko täl-
laiselle tuotteelle tilausta.

”Alun perin Nallepainiin kaa-
vailtiin tilaa vain 30 lapselle.
Porukkaa oli kuitenkin Arvo
Haavisto –turnauksen demo-
ja ilmoittautumistilaisuudes-

Nallepaini
suuressa
suosiossa
Ilmajoen Kisailijoiden painijaosto
järjesti kevään ajan kokeiluluonteisesti
lapsille suunnattua Nallepainia ja
lasten liikuntakerhoa. Sunnuntaisin
Ilmajoki-hallin molskilla
järjestettyihin tapahtumiin osallistui
lähes 100 eri lapsiharrastajaa.

sa puolet enemmän, joten oli
pakko tehdä lisäryhmiä. Sen-
kin jälkeen sana levisi vielä
sen verran, että lopulta aivan
kaikki eivät mahtuneet mu-
kaan.”

Keväiset sunnuntait ovat
osoittautuneet suosituiksi ja
kaikki tammikuussa aloitta-
neet lapset pysyivät kelkas-
sa loppuun asti. Nallepainis-
sa ensi alkuun vanhemmat
kokivat kaikkein suurimman
yllätyksen.

”Vanhemmat tulivat aluksi
painisaliin tyyliin farkut jalas-
sa. Hyvin nopeasti heille kui-

tenkin selvisi, että kolmen
vartin tuokio on yhteinen lii-
kuntahetki lapsen kanssa ja
vanhemmat saavat kunnon
hien pintaan. Pian isät ja äi-
dit huomasivatkin, että tämä-
hän käy hyvästä treenistä ja
juoksutrikoot ilmestyi jal-
kaan”, Kati nauraa.

Nallepaini on lapsen ja aikui-
sen yhteinen tuokio. Moni-

puolisten liikuntataitojen li-
säksi kehitetään vuorovaiku-
tustaitoja erilaisten leikkien ja
temppujen avulla. Lasten lii-
kuntakerhossa pääpaino on
perusliikuntataitojen opette-
lussa, sekä ryhmän jäsenenä
toimimisessa.

”Hienoimpia hetkiä tällaisten
ryhmien vetämisessä on eh-

pääsee liikkumaan”, Kiuru
miettii.

Toukokuussa loppuu kevään
Nallepainit ja liikuntakerho.
Ensi syksylle kaavaillaan jat-
koa ja asiasta löytyy viimeis-
tään kesällä tarkempaa tietoa
Ilmajoen Kisailijoiden paini-
jaoston Facebook-sivustolta.

Jarkko Ala-Huikku

Kati Kiuru (vas.) on liikuttanut lapsia ja aikuisia Ilmajoki-hallin painimatolla.

dottomasti vanhempien pa-
laute lapsistaan. Moni aikui-
nen on tullut jopa liikuttunee-
na kertomaan, miten oma lap-
si on päässyt esimerkiksi ar-
kuudestaan eroon ja uskaltaa
toimia ryhmässä. Huimaa ke-
hitystä on tullut myös liikun-
nallisissa taidoissa ja se on
ollut monelle vanhemmalle
jopa yllättävä asia huomata
miten lapsi kehittyy, kun vain

Matias Latva-Koivisto (10)
Matias pistelee 60 metrin
juoksussa vauhtia, jolle ei
moni omassa ikäluokassa
tässä piirissä tai koko maas-
sakaan pärjää. Muita suosik-
kilajeja ovat pituus ja keihäs.
Yleisurheilun lisäksi Matias
pitää nopeudellaan vastusta-
jia tiukoilla jalkapallokentillä.
Liikunta sekä ympäristö- ja
luonnontieto ovat koulussa
mukavia aineita.

Matias osoittautui melkoi-
seksi kulinaristiksi kysyttä-
essä lempiruokaa kisareissun
jälkeen. Vastaus kuului: ”Gril-
lattua kanaa, parsaa parme-
saanilla sekä juustoista sa-
laattia.“ Ensi kesältä Matias
tavoittelee eri lajeissa ennä-
tyksiä. Pidemmällä tähtäimel-
lä haaveena on pelata jalka-
palloa ammattilaisena ulko-
mailla.

Ari Latva-Koivisto (15)
Ari on ohjannut kuluneen
talvikauden yhdessä Sanni
Säntin kanssa nuorempia
hyppyharjoituksissa. Oma
valmentautuminen kesän
kauteen on sujunut myös
hyvin, sillä jo hallikaudella
korkeushypyn ennätys pa-
rantui. Hyppylajit ovat Arin
ominta tekemistä, niistä eri-
tyisesti korkeus ja 3-loikka.
Salibandyn harrastaminen on
yleisurheilulle hyvä laji kave-
riksi. Siinä harjaantuvat Arin

mukaan niin nopeus, kestä-
vyys kuin reaktionopeuskin.

Yläkoulun tänä keväänä
päättävä Ari joutuu suunnit-
telemaan ajankäyttöä hyvin,
että ehtii panostaa riittävästi
kouluun, harkkoihin sekä val-
mentamiseen. Ajankäytön
hallinta korostui kaikkien
haastateltavien vastauksis-
sa.  “Harkkoihin matkustus-
ajat tulee hyödynnettyä läk-
syihin ja kokeisiin lukemi-
seen”, Ari toteaa.

Terveellisestä ruokavalios-
ta huolehtiminen on urheili-
jan arjessa tärkeää ja kovan
kisan jälkeen Arille maistuu-
kin esimerkiksi tonnikala-
avokadopasta. Koulussa lii-
kunta on suosikki, ja lukuai-
neista matematiikka, biologia
ja englanti. Ensi kesän tavoit-
teet yleisurheilussa liittyvät
korkeushyppyennätyksen
kohentamiseen. Tavoitteena
on ylittää vähintään 165 cm.
Muista urheilulajeista lento-
pallo on sellainen, jonka ko-
keileminen voisi Aria kiinnos-
taa. Korkeudessa olisi hienoa
ylittää jossakin vaiheessa
200 cm ja salibandyssa kehit-
tyä pelaajana edelleen.

Onnea ja menestystä haas-
tatelluille sekä kaikille muille
IK:ta edustaville urheilijoille!

KL
KUVAT

(Jarno Mäenpää)

www.ilmajoenapteekki.fi

VARATTU

Parasta katollesi

Huopakattotyöt
ammattitaidolla!

MH-Kate Oy
Puh. (06) 417 1100

e-mail: myynti@mh-kate.fi

www.mh-kate.fi
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Varikontie, Ilmajoki
p. (06) 424 7330

 Suurin osa piirin hiihtokilpai-
luistakin hiihdettiin tykkilu-
miladuilla, onneksi niitä sen-
tään oli. Myös Ilmajoella lu-
metettiin edellisvuoden ta-
paan Santavuorelle noin ki-
lometrin pituinen lenkki ja sitä
kyllä ahkerasti hiihtoväki ku-
luttikin niin omatoimisilla
hiihtotreeneillä kuin viikot-
taisilla ohjatuilla harjoitusker-
roillakin. Lähialueilta myös
Seinäjoelta ja Isokyröstä löy-
tyi läpi talven oikein hyvät
tykkilumibaanat.

Kulunut talvikausi avattiin
hiihtoporukan osalta jo pe-
rinteisellä Kuusamon hiihto-
leirillä joulukuun alussa. Ak-
tiiviset leiripäivät sisälsivät
aamu- ja iltapäivien hiihto-
harjoitteiden lisäksi aamu-
lenkkeilyä, lihaskuntoharjoit-
telua, pelailua, venyttelyä
sekä mukavaa yhdessäoloa
samanhenkisen porukan
kanssa. Talven aikana Ilma-
joen Kisailijoiden hiihtojaos-
to järjesti kaikkiaan 9 sarja-
hiihtokilpailua, joihin osallis-
tui ilmajokisia hiihtoaktiiveja
3-vuotiaista aina aikuisten

Menneen
talven lumia

sarjoihin saakka. Myös Hiih-
tokoulua järjestettin Santa-
vuorella kaikkiaan kahdeksa-
na perjantaina ja lapsia oli
mukana viitisenkymmentä.
Huonon lumitilanteen vuok-
si Santavuoren hiihdot suk-
sittiin helmikuulla Jalasjärven
Kiuaskalliolla, josta löytyikin
oikein hyvässä kunnossa
oleva latu.

Tänä kautena olemme saa-
neet nauttia myös tv näky-
vyydestä SM hiihtojen saral-
la, missä Ilmajoen Kisailijoi-
den miesten hiihtojoukkue
teki hienoja suorituksia. Suuri
kiitos kuuluu kattavalle spon-
sorijoukolle sekä mm Koske-
lan Markulle, jotka mahdol-
listivat oman hiihtojoukku-
een muodostamisen Ilmajoen
Kisailijoiden väreihin. Mies-
ten joukkueeseen kuului ja
kuuluu myös ensivuonna
Timo Mantere, Jari Mäkelä,
Karri Hakala, Niko Koskela ja
Antti Kartano. Miesten saa-
vutus viestien Suomen Cupin
kokonaiskilpailussa oli hie-
no, 9.sija. Parhaimpia yksit-

täisiä tulospomintoja mm.
pariviestin 6.sija Timo Man-
tereen ja Niko Koskelan toi-
mesta Keuruulla. Miehistä
henkilökohtaisilla matkoilla
parhaan sijoituksen sai Niko
Koskela ollen 10. perinteisen
kilpailun 15 km matkalla Keu-
ruulla.

Aikuisten ohella myös
nuoret eli 18-23 vuotiaat ovat
osallistunut SM kilpailuihin.
Parhaimpana saavutuksena
Santeri Yli-Karjanmaan 14.
sija 10 km perinteisen tyylin
kisassa Ounasvaaralla. Ho-
peasompa ikäisten eli 12-16
vuotiaiden kisaviikonloppu-
na Lempäälässä parhaasta
suorituksesta vastasi 13-
vuotiaiden tyttöjen Milla
Kalliokoski ollen 3 km luiste-
lutyylin kisassa 41. Myös pii-
rimestaruuskilpailuista tuli il-
majokisille useampi mitali niin
henkilökohtaisilla matkoilla
kuin viesteissäkin.

Pienen hengähdyksen jäl-
keen hiihtoaktiivit aloittavat
taas kesätreenit. Suurin osa
hiihtäjistä mm käy lähikuntien

Mennyt talvi ei lumimäärältään todellakaan ollut
hiihtäjäystävällinen täällä Ilmajoen alueella.

järjestämillä iltarasteilla.
Suunnistus onkin oiva tapa
ylläpitää kuntoa sekä nauttia
kauniista ja puhtaasta luon-
nostamme myös kesällä. Suu-
ri toive hiihtäjillä olisi nyt ensi
talvena isot kinokset lunta ja

Lempäälän 16-v poikien viestijoukkue: Teemu Havimäki, Jere Harju ja Ville Pitkänen.

mahdollisimman pitkä kausi.
Tällöin jo aktiivisten hiihtäji-
en ohella myös pienet hiihtä-
jät pääsisivät toteuttamaan
innokasta hiihtoasennettaan
esimerkiksi omien kotien ta-
kapihoilla tehdyillä laduilla.

Hyvää ja liikunnallista ke-
sää kaikille toivottaa Ilmajo-
en Kisailijoiden Hiihtojaosto
ja Latusiskot.

Hiihtojaosto
Sirpa Harju

Miesten viestijoukkue.

KOKOUSTILAA
 ILMAJOEN KISAILIJOILLA VUOKRATTAVANA

EDULLISTA KOKOUSTILAA HEIKKILÄNKUJA 4:ssä
SOITA JA KYSY LISÄÄ

    06 4246141
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Puh. 0201 450 529

Meiltä löydät erilaiset lavat ja lavapaketit.
Kysy lisää: 06 421 4900

Ympäristösi hyväksi jo 20 vuotta.

Kierrätys
on helppoa
kun käytät Lakeuden Etapin

lavapalvelua

www.kiertokauppa.fi

Puutavaran sahaus ja haketus

MÄKELÄN T KULJETUS OY
Vaasantie 983  HUISSI

puh. 0400 367805

RAKENNUSTYÖ
MÄKELÄ OY

Mäkeläntie 40,  ILMAJOKI
puh. 050 3559881

Ilmajoen Kisailijoiden jalka-
pallojaosto täyttää tänä
vuonna 30 vuotta.

Jaoston toiminta on erit-
täin aktiivista ja painottuu ju-
nioritoiminnan kehittämi-
seen.

Haluan kiittää kaikkia hen-
kilöitä ja tahoja jotka olette
olleet jalkapallojaoston toi-
minnassa mukana kuluneen
30 vuoden aikana.

Teidän jokaisen tekemisel-
lä on ollut iso merkitys, että
jalkapallo on Ilmajoella kas-
vanut näin suureksi lajiksi ja,
että se liikuttaa Ilmajoella n.
330 pelaajaa niin lapsia kuin
aikuisiakin.

Jalkapalloa Ilmajoella on
pelattu paljon kauemmin,kuin
jaosto on ollut toiminnassa,

IK:n jalkapallojaosto 30 vuotta
mutta Ilmajoen Kisailijoiden
alaisuudessa jalkapallojaos-
to on ollut tämän ajan.

Toimintaa on riittänyt men-
neen talvikauden ajan Myö-
tätuuli areenan suojissa, mis-
sä joukkueet ovat harjoitel-
leet ahkerasti valmentajiensa
oppien mukaan ja pelanneet
kesää varten hyviä harjoitus
otteluita ja turnauksia.

Ik:n järjestämä perinteinen
kevät turnaus pelataan 6.-
7.5.2017 Myötätuuli areenan
sekä kunnan hiekkakentillä.
Turnaus kantaa tänä vuonna
nimeä SolidWater turnaus.

Omien joukkueidemme li-
säksi turnaukseen on ilmoit-
tautunut reilut 50 joukkuetta
lähiseuroista.

Jaostomme joukkueita
osallistuu kesän mittaan Suo-
men palloliiton Vaasan piirin
alaiseen piirisarjaan ennätyk-
selliset 24 joukkuetta, jossa
mukana naisten ja miesten
edustusjoukkueet.

IK:n tytöt C14 joukkue osal-
listuu ensimmäisenä joukku-
eena seurastamme Puolen
Suomen liigaan, missä muka-
na on ikäluokan kovimpia
joukkueita sektorilta Vaasa-
Kokkola-Jyväskylä -Kajaani-
Oulu-Tornio.

Liiga käynnistyy joukku-
een osalta 29.4.2017 ja koti-
ottelut ovat su.11.6.2017
Honkalanmäen kentällä, min-
ne odotan isoa kannustus
joukkoa kannustamaan tyttö-
jä hyviin suorituksiin.

Kesän mittaan niin Laidun-
alueen nurmikentät kuin
myös Honkalanmäen kenttä
on ahkerassa käytössä in-
nokkaiden pelaajien toimes-
ta.

Tervetuloa kannustamaan
seuramme joukkueita heidän
kesän peleissään ja nautti-
maan maailman suosituim-
man urheilulajin anneista.

Kesän kotiotteluiden ajan-
kohdat löytyvät netistä Ilma-
joen Kisailijat/ jalkapallojaos-
to

Toivotan kaikille joukkueil-
le menestystä kesän peleihin.

Mika Rajala
Ilmajoen Kisailijat

jalkapallojaoston  pj.
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