
1

Kysy asuntolainatarjous meiltä,
saatat yllättyä!

Tee lainahakemus helposti verkossa osoitteessa op.fi tai soita meille 010 254 7101. 
Lainaneuvottelut hoituvat konttoreillamme tai halutessasi verkossa vaikka omalta 
kotisohvaltasi! Neuvottelujen yhteydessä teemme sinulle asuntolainatarjouksen. 

Palvelemme Sinua arkisin kello 8-20. 

Nikkolantie 126
60800 ILMAJOKI
www.tvradio.fi

Matti 06 424 6232
Simo 040 056 0645
Timo 040 778 9200

Aukioloajat:
ma-pe 8-18
la 9-15

LÄHIALUEELLE KOTIIN KANNETTUNA!

PYYKINPESUKONEET
TDLR 60111
6kg, 1000k, näyttö

380 €

380 €
FWL 61452 w
6kg, 1400k

LED-televisiot

39 PHS 4112

55 PUS 6432
ambilight, android

370 €
750 €

JÄÄKAAPPIPAKASTIN 
BLF 8121 A+
188x59,5 450 €
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Perinteiset Ilkan Markkinat järjestetään Ilmajoella, joka 
on 35 kerta. Ilkan Markkinat on tärkeä tapahtuma seu-
rassamme, jota on järjestämässä Ilmajoen Kisailijain 
kaikki jaostot. Ilkan Markkinoille osallistuvat myyjät 
ovat lämpimästi tervetulleita. Markkina-lehti on myös 
tärkeä osa markkinoita, tämä vaatii yhteistyötä yrityk-
siltä ja yhdistyksiltä, jotka mainostavat yritystään ja 
yhdistystään Markkina-lehdessä. Tästä kiitän osallis-
tuvia yrityksiä ja yhdistyksiä. Viime vuonna markkinat 
olivat ensimmäistä kertaa Ilmajoen keskustassa, joka 
sai kiitosta myyjiltä ja markkinaväeltä. Tämä on yksi 
uusi tapa elävöittää Ilmajoen keskustaa. 
Toivotan kaikki tervetulleeksi Ilkan Markkinoille! 

Yleistä Ilmajoen Kisailijoista

Ilmajoen Kisailijat on perustettu 12.6.1921. Vuosi 2017 on seuran 97. toimintavuosi.
Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa 
seuran toimi-alueella siten, että erilaisista lähtökohdista oleville henkilöillä on mah-
dollista harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan 
liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Ilmajoen Kisaili-
joiden jäsenmäärä oli vuoden alussa 820 jäsentä. Ilmajoen Kisailijat toimii yhteistyössä 
Ilmajoen Kunnan kanssa edistäen liikuntapalveluita Ilmajoella.

Seuran toiminnasta

Seuran päätoimintaa on Ilmajokelaisten lasten, nuorten sekä aikuisten liikunnan oh-
jaaminen 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 pää-
see helposti eri jaostojen omille sivuille. Seurassa toimii jaostoina; hiihto, jalkapallo, 
kuntoliikunta, paini, pesäpallo, uinti ja yleisurheilu.

Vuosi 2017 oli jälleen vilkas ja menestyksekäs vuosi eri lajien parissa. SM-mitaleita 
saavutettiin painissa ja yleisurheilussa. Painijat pärjäsivät myös kansainvälisillä 
molskeilla, saavutuksina MM-, EM- ja PM-mitaleita. Ilmajoen Kisailijat näkyi myös 
SM-hiihdoissa ja Suomen CUP:ssa hyvin suorituksin etenkin miesten viestijoukkueen 
voimin, ja henkilökohtaisilla matkoilla. Menestystä myös saavutettiin laajalla rinta-
malla vuonna 2017; Aluemestaruus-, Piirinmestaruus- sekä KLL:n kisoissa. Näistä 
kisoista tuotiin yli 100 mitalia Ilmajoelle, joka on loistava määrä. 

Tällä hetkellä Ilmajoen Kisailijoissa on 820 lisenssiurheilijaa. Suuret kiitokset kuuluvat 
kaikille eri lajien valmentajille, 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 veikka-
ukset suoraan netistä, muistakaa kirjautua Veikkauksen sivuille Ilmajoen Kisailijoiden 
nettisivujen kautta, tällöin Veikkauksen antama tuki tulee seurallemme.  Lisätietoa 
näistä palveluista löydät nettisivuiltamme sekä suoraan IK- kahviosta, osoitteesta 
Heikkilänkuja 3.

Tavataan markkinoilla!
Jari Jokilehto

puheenjohtaja

Tervetuloa! Ilkan 
Markkinoille 19.-20.5.2018 
Ilmajoen keskustaan

Kirkkotallintieltä 
rivitalon päätyasunto

(v.2011) 2h+kk+s
 (autokatos ja varasto),

 40,5 m2, 490€/kk. 

Heikkilänkujalta 
toimitila/huone 

n. 20m2, 200€/kk  

VUOKRATTAVANA

Tied. IK/Hautamäki 
0400 995 619
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Juoksukoululaisia ohjaajineen aurinkoisena sunnuntaiaamuna Palonkylän pururadalla.

Talven treenikausi on päättynyt ja kilpailukausi sekä toi-
vottavasti aurinkoinen kesä ovat ovella.  Ilmajoki –hallilla 
ja Koskenkorvan urheilutalolla on talven ajan harjoiteltu 
neljänä päivänä viikossa nopeutta, kimmoisuutta, voimaa ja 
ketteryyttä. Keväällä ohjelmaan otettiin myös juoksukoulu, 
jossa on kehitetty lihaskuntoa omalla painolla sekä kestävyyttä 
pelien ja leikkien merkeissä. Koko talvikauden erityisesti 11-
12 –vuotiaiden ikäryhmässä on innokkaita osallistujia ollut 
mukana ennätysmäärä.  

Yleisurheiluharjoitukset 10-13 -vuotiaiden ikäryhmässä 
suunnitellaan siten, että pääpaino on eri ominaisuuksien ta-
sapainoisessa kehittämisessä. Nopeus, ketteryys, kestävyys 
ja kimmoisuus ovat eduksi kaikissa urheilulajeissa. Ennen 
kaikkea näiden ominaisuuksien kehittäminen rakentaa pohjaa 
terveelle aikuisuudelle. Kun kehon lihakset ja liikkuvuuso-
minaisuudet ovat tasaisesti hyvässä kunnossa, antavat ne 
jokaiselle hyvän pohjan kuntoliikunnan monipuoliselle jat-
kamiselle ja kilpailuvietin omaaville vahvat lähtökohdat eri 
lajien kilpaurheilulle.

Juoksukoulusta kestävyyden 
kehittäminen uuteen nousuun
Kilpayleisurheilun puolella on kannettu viime vuosina huolta 
kestävyysjuoksijoiden määrän laskusta. Tältä pohjalta syntyi 
yleisurheilujaostossa ajatus vastata haasteeseen juoksukoulun 
muodossa. 

Lapsille ja nuorille suunnattua juoksukoulua on pidetty ke-
vään ajan perjantaisin Sedun Ilmajoentien yksikössä (IMOlla). 
Kestävyysominaisuuksia on kehitetty tekemällä kehon painon 
käyttöön pohjautuvaa kuntopiiriä yhdistettynä erilaisiin lii-
kuntaleikkeihin. 

Lumien sulettua liikuntaleikit on korvattu yhteislenkeillä 
ulkona sekä niihin liitetyllä kuntopiiriharjoittelulla. Erityi-
sesti 11-12 –vuotiaiden ikäryhmä on ottanut nämäkin treenit 
omakseen. Vastuuvetäjänä juoksukoulussa toimii Juha Ketola. 
Juha on tehnyt oman SM-tason kilpauransa ampumahiihdossa 
ja –juoksussa sekä Koululiikuntaliiton kisojen puolella sou-
dussa ja jääkiekossa. 

Sunnuntait liikunnallisesti käyntiin
Juoksukoulu siirtyi sunnuntaista 6.5. alkaen Palonkylän puru-
radan maastoon.  Yhteislenkit lähtevät parkkipaikalta klo 9.00. 
Samaan aikaan pääsevät lenkkeilemään ohjatusti myös lasten 
vanhemmat. Juoksukoulu sopii kaikkien lajien harrastajille. 
Tervetuloa mukaan!

Kesän aikana yu-jaosto järjestää jälleen myös temppukerhoja, 
yleisurheilukoulua ja lajiharjoituksia. Toukokuun ajan pidetään 
lisäksi matalan kynnyksen maastojuoksukilpailuja Palonkylän 
pururadalla. Sarjoja on tarjolla 5-vuotiaasta alkaen. Yleisur-
heilutoiminnasta tiedotetaan jaoston www-sivuilla osoitteessa: 
http://www.ilmajoenkisailijat.fi/yleisurheilu. 

Nopeutta, kestävyyttä, 
kimmoisuutta  
ja ketteryyttä 
yleisurheiluharkoista
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Viime talvi oli taas pitkästä 
aikaa sellainen talvi kun on 
ennen vanhaan talvet ollutkin. 
Lunta piisasi jopa niin, että jo 
ennen joulua saimme nauttia 
monipuolisista laduistamme 
ympäri pitäjän. Ja mitä paras-
ta, vesisadetta ja suojakelejä 
ei juurikaan matkan varrella 
ollut ja hyvät sivakointisäät 
jatkuivat hieman yli Pääsiäi-
sen. Hyvä talvi houkutteli 
myös uusia hiihtäjiä laduille. 
Hiihtokoululaisia olikin tänä 
vuonna paljon, runsaat 70 
ikähaitariltaan 3-12-vuoti-
asta punaposkista ja iloista 
hiihtäjää saivat uutta oppia 
taitoihinsa niin konkariopet-
tajilta kuin vanhimmilta jun-
nuhiihtäjiltämmekin.

Kisailijoiden omia sarjahiih-
toja saimme myös järjestettyä 
tammikuun alun ja maalis-
kuun lopun välillä 11 kertaa. 
Lisäksi Hiihtojaosto järjesti 
Hippo-Hiihdot, Ilmajoki-Hiih-
don, Santavuoren hiihdot sekä 
Palonkylän piirikunnalliset 
hiihdot. Joten vilskettä ja vi-
pinää on niin Palonkylän pu-
ruradalla kuin Santavuorenkin 
rinteillä näkynyt viikottain.

Tällääsiä 
hiihtotalavia      
tarttis lisää!!!

Maakuntaviestissä Ilmajoelta 
oli mukana yksi joukkue niin 
isossa viestissä kuin Nappu-
laviestissäkin. Isossa viestis-
sä nuorehko joukkueemme 
sai sijoitukseksi 5. Nappula-
viestissä monien jännittävien 
käänteiden jälkeen olimme 
sijalla 6. Rakettiviesti on myös 
piirin alueen mielenkiintoinen 
koitos, jossa on kaikkiaan 8 

osuutta; 10v, 12v, 14v ja 16 v 
sekä tyttö- että poikahiihtäjä. 
Tänä vuonna kisapaikkana 
oli Isokyrö ja Ilmajoen säpäk-
kä joukkue taisteli hienosti 
pronssille.

Piirimestaruuksista taisteltiin 
normaalimatkoilla ja viesteis-
sä Kortesjärven Kitkan vaati-
vissa maastoissa. Tänä vuonna 
hiihdettiin henkilökohtaiset 
matkat perinteisellä tyylillä 
ja muutamia palkintosijoja 
tulikin ilmajokisille hiihtäjille. 
Viestit toteutettiin vapaalla 
tyylillä parisprinttikilpailu-
na, mikä olikin jännittävä ja 
yleisöystävällinen kilpailu-
muoto. Henkilökohtaiset pii-
rimestaruusprintit hiihdettiin 
vapaalla tyylillä lopputalvesta 
Ähtärissä, mistä myös muuta-
mia palkintokorokesijotuksia 
ilmajokisille.

Tänä talvena olemme saaneet 
nauttia myös TV näkyvyy-
destä Ilmajoen Kisailijoiden Rakettiviestijoukkue Isokyrössö sijalla 3.

Santavuoren hiihdot. Sarja tytöt 12v 3. Inka Harju 4. Eeva Antikainen

Heta Harju kisan tiimelyksessä Jalashiihdossa. Oli 8v kisan 2.

Santavuoren hiihdot. Miesten sarja. 1. Matias Strandvall 2. 
Timo Mantere 3. Toni Ketelä

Hiihtoleirillä Rukalla. Tasainen kolmikko N20v sarjassa: Jenni 
Talvitie, Suvi Hietaharju ja Laura Talvitie

Piirimestaruushiihdot Kortesjärvellä. Inka Harju sarjassa 12 
v sijalla 2.

Nappulaviestijoukkuen maakuntaviestin yhteydessä Sei-
näjoella

miesten SM ja SuomenCup 
hiihtäjien toimesta. Nyt pari 
vuotta kasassa ollut hiihto-
joukkueemme onnistui mai-
niosti tammikuun lopulla Vöy-
rillä hiihdetyssä SM viestissä. 
Tiukassa taistossa miehet 
saavuttivat kolmannen tilan, 
vaikka kirkkaammatkaan mi-
talit ei ollut kaukana. Myös 
muissa kisoissa näkyvyyttä 
on tullut ja tv ruuduissa on tiu-
haan ollut mainintaa niin Man-
tereen, Koskelan, Hakalan, 
Mäkelän kuin Kartanonkin 
kisakäänteistä. Tätä haluamme 
lisää! Nähtäväksi jääkin miten 
joukkue niin hiihtäjien kuin 
sponsorienkin osalta saa taas 
uutta tuulta purjeisiinsa.

Santavuorella on edelleen 
käynnissä Liiverin/ELY-kes-
kuksen kanssa yhteistyössä 
toteutettava projekti, jonka 
tavoitteena on saada yhte-
näinen noin 1,5km pituinen 
lenkki tykkilumilatua varten. 
Jo nyt muutaman sadan metrin 
pituinen lisäosan pohja on val-
mis, veden pumppaamisessa 
hyötykäytettävä lammikko 
on syvennetty ja puusillat 
korjattu. Vielä lumetusta var-
ten sähköistyksiä pitäisi uusia 
sekä valaista uusi oikaisu. 
Ehkä jo ensi alkutalven aikana 
saamme nauttia uudesta tykki-
lumiladusta.

Kesällä myös hiihtäjät hieman 
lataavat akkuja, mutta myös 
punovat uudet juonensa ensi 
talvea ajatellen. Laji on kova; 
se vaatii suunnitelmallisuutta, 
pitkäjänteisyyttä, sitoutumis-
ta, sitkeyttä ja ennen kaikkea 
kovaa työtä. Matka huipulle 

ei ole koskaan helppo, se 
varmasti vaatii paljon hikeä 
ja kyyneleitä ja välillä jopa 
vähän vertakin. Hatunnosto 
teille kaikille niin hiihdon kuin 

muidenkin lajien parissa, jot-
ka sinne huipulle pyritte – ja 
pääsette!

Hiihtojaosto/Sirpa Harju

Piirimestaruus Kortesjärvellä. Jere Harju sarjassa 15v sijalla 3.
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Moni mieltää pesäpallon 
kausilajiksi , jolloin muutama 
kuukausi kesällä pelataan 
ja loppu aika harrastellaan 
muuta. Totuus on kuitenkin 
aivan toinen.  Menestystä 
janotessa harjoitukset pyöri-
vät läpi vuoden . Muutama 
viikko , maksimissaan kuu-
kausi pidetään syksyn tullessa 
vapaata, jona aikana urheilija 
pitää peruskunnosta huolta 
. Melkein ikään katsomatta. 
Valmentajat huilaa tai tekevät 
tauon aikana niitä asioita mitä 
normaalisti ei ehditä tehdä.  
Takuuta en kyllä tuollekkaan 
huiloo ajalle meidän valmen-
tajien osalta anna. Niin ovat 
Pesäpallo ja IK Sydämistä 
porukkaa.

Jaoston osalta tiedän , ettei 
huilaus taukoja juurikaan ole. 
Jo ennenkuin uusi kausi alkaa, 
alkaa jo seuraavan kauden 
miettiminen. Miten helpot-
taisi valmentajien taakkaa ja 
jaksamista  ja millä lailla saa 

joukkoon uusia harrastajia ja 
vanhat harrastajat pidettyä 
oman seuran piirissä. Erilaisia 
rahan keräys toimenpiteitä 
mietitään ja miten pystyy 
tarjoamaan hyvää, laadukasta 
ja suhteellisen edullisen har-
rastuksen pesäpallo väelle.  

Paljon on puuhaa ja pieniä 
hommia talven aikana tehtävä 
että pelit saadaan käyntiin.

Kisailijoilla on tulevalle kau-
delle viisi joukkuetta. F, E, 
D ja Naisten Suomensarja 
joukkue.

 F -ikäisiä onkin yhteensä 
hurjan paljon, eli 22 tyttöä. 
Tytöistä muodostuu kaksi 
F-Tyttö joukkuetta. Joukku-
eesta viisi on vielä G-tyttö 
ikäistä .
 
Ilmajoki Hallissa on kova 
kuhina kun tyttöset juoksee 
pallon perässä räpylät ojossa 
Mahlamäen Sannan ja Mäke-

län Teijon käskyjen mukaan . 
Piha treenien alettua viimme 
viikolla, tytöt sijoittuivat 
kentälle pelatessa niin hie-
nosti . Näki että opit oli talven 
aikana perille mennyt. Mikä 
hienointa kun näkee pienten 
tulevan innokkaana ja iloise-
na harrastukseen mailapus-
siensa kanssa. Motivaation 
luomisesta ja positiivisesta 
otteesta Sannalle ja Teijolle 
iso kiitos.

Ammattimaisesti Sanna ja 
Teijo ottaa tytöt haltuun. 
Heillä on kummallakin vahva 
urheilija ja pesäpallo tausta. 
Sanna on innokkaasti itseään 
Valmentajana kouluttanut-
kin. Parempaa kaksikkoa ei 
voisiIK:n  Pesisperheen pie-
nemmille toivoa. Tytöt pelaa 
suurimman osan peleistään 
Ilmajoen vanhalla kentällä . 
Ohi ajaessa pirättäkää ja men-
kää katsomaan miten taitavia 
ja asiasta innostuneita tytöt 
on. Leirille tytöt suunataa 

Naperoleirille Haapajärvelle.

E-Tyttöjä Ilmajoella on kak-
sitoista kappaletta . Rajalan 
Tomi , Hautamäen Jyrki-Pek-
ka ja Hautaniemen Timo  on 
jo muutaman vuoden ajan 
joukkuetta luotsanneet. Tomi 
, Jysky ja Timo on myös pit-
kän tien pesäpallon saralla 
kulkeneita niin pelaajina , 
valmentajina kuin innokkaina 
kökkätyön tekijöinä. Jyskyn 
bongaa Kossun peleistä in-
nokkaana työmyyränä . Tomi 
on verenperintönä saanut 
pesäpallo opit ,kun isä ja 
sedät on kuuluisia Rajalan 
veljeksiä . Timo taas on ollut 
kova pelimies itse ja erittäin 
innokas urheilumies . Timon 
tapaa kesän aikana kentältä 
kuin kentältä , kun kolme 
omaa lasta pelaa pesäpalloa.

Tytöt on talven treenanneet 
niin Ilmajoella mutta myös 
Koskenkorvan hallillakin. 
Jysky on hoitanut treeneihin 

myös Kossun Superin miehiä 
jotka on mentoroineet tyttöjä 
monella eri osa alueella. Tu-
levalla kaudella E-Tytöt pelaa 
kilpasarjassa. Johon lähde-
tään voittoja metsästämään 
tosissaan. Uuden aluejaon 
myötä pelimatkat saattaa olla 
hiukan turhan pitkiä, mutta 
onneksi tässäkin jengissä 
vanhemmat on innokkaana 
maukana. E-tyttöjen Tenava-
leiri on Kouvolassa.

D-Tyttöjä on kaksitoista kap-
paletta , lisäksi treeneissä on 
E-tytöistä kulkenut 2-3 tyttöä 
koko talven. Tämä porukka 
on pysynyt nyt kolmatta vuot-
ta samana, pari uutta tyttöä 
tuli maakunnasta mukaan.  
Tämä tiivis , energinen ja 
tavoitteellinen porukka sai 
täksi kesäksi naisten pallon 
käsittelyynsä, kenttä suurenee 
ja kaarikin tulee uutena. Koko 
talven tytöt on treenanneet 
kolme kertaa viikossa + oma-
toimiset lenkit päälle.

D-Tytöt lähtee kauteen peli-
sarjaa pelaamaan . Kahdelle 
leirille osallistutaan eli Poris-
sa Etenee-leiri ja Tampereella 
Suurleiri.

Mattilan Anne-Mari on val-
mentanut tyttöjä jo usean 
vuoden ajan.  Ama on iloinen 
, pirteä ja reipas nuori nai-
nen . Aman valmennuksessa 
ihailen sitä miten joka tyttö 
luottaa Amaan ja kohtelu on 
aina tasapuolista . Myös tapa-
kasvatus on vertaansa vailla. 
Tytöt käyttäytyykin esim 
leireillä paremmin kuin use-
ammat muut joukkueet. Ama 
on pelannut itse pikku tytöstä 
asti ja nyt yhden välivuoden 
jälkeen Ama on jälleen muka-
na IK Naisjoukkueessa.

Toisena valmentaja aloitti 
Salovaaran Anniina. Ansku 
on kova luu pitkän urheilija 
taustansa takia. Ammattikin 
on liikunnan parissa, Ansku 
on viittävaille valmis lii-

Vanhan kauden muistelua ja 
uuden kauden ajattelua
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kuntaneuvoja ja personal 
treiner. Ansku on harrastanut 
läpi elämänsä kilpaurheilua 
ja se näkyy sinnikkäässä ja 
määrätietoisessa tekemisessä 
tyttöjen valmennuksessakin. 
Vielä viimme kaudella Ansku 
pelasi itse Naisten Suomarin 
jengissä. Aika monta kertaa 
kesän aikana Superjokeri 
Salovaara kiersi ja kierrätti 
kenttää ympäri.

Niin E kuin D- Tyttöjenkin 
kotipelit pelataan keskusken-
tällä. Joten sinne siis.

Meidän Naiset eli IK edustus 
. Ylpeyden aihe ja suuren 
ilon tuottajat.  Viisitoista 
kova kuntoista naista , oman 
pitäjän likkoja ja muuta-
mia kovia vahvistuksia jotka 
ovat omineet myös itselleen 
Ilmajokisen sinivalkoisen 
sydämen .  Kunnian himoi-
sia, iloisia ja yhteen hiilen 
puhaltava joukkue joka on 
koko talven treenannut 3 
kertaa viikossa + puntit ja 
lenkit päälle. Viimme kesänä 
nousu ykköspesikseen oli niin 
lähellä ,runkosarja voitettiin, 
mutta yhteensattumien ja 
loukkaantumisen takia haave 
jäi tälle kesälle. Nousu tällä 
porukalla on enemmän kuin 
mahdollista .

Isoja persoonia ja vankkaa 

pesäpallo osaamista on tämä 
ryhmä täynnä. Joukkueen Pe-
linjohtajana jatkoi Rauhalan 
Janne. Joka on Koskenkor-
van lahja IK Pesäpallolle . 
Jannen mukaansa tempaava 
,innostava , vankka osaami-
nen ja kokemus urheilusta 
ja pesäpallosta on vertaansa 
vailla. Tiukka ja jämäkkä ote 
.  Aikansa yksi kovimmista 
Suomen pesäpalloilijoista ja 
veikkaan että moneen poruk-
kaan avautuisi Jannelle ovet 
vielä tänäkin päivänä.  Taisi 
se painikin olla Jannelle pala 
kakkua. Jannen tietojen ja 
taitojen puitteissa IK Naisil-
la ei ole mitään hätää , vain 
Superpesis on rajana .

Mailamieheksi saimme toi-
sen kovan urheilumiehen 
niin pesäpalloilijana  kuin 
myös painijana tunnettu Jussi 
Mattila. Jussi pelasi vielä 
viimme kauden Peräseinäjoen 
Toiveen Suomensarja joukku-
eessa lukkarin tontilla, mutta 
meidän onneksi lopetteli nyt 
ainakin vuodeksi omaa pesä-
palloiluaan. Jussi on iloinen 
vitsiniekka joka viljelee huu-
moria joukkueen sisällä. Pe-
litilanteissa kunnianhimoinen 
ja joukkuetta eteenpäin vievä 
persoona jolla on peli silmää 
vaikka toisille jakaa.

Viimme kesänä katsomo 

täyttyi mahtavasti katso-
jista Naisten pelien aikaan. 
Toivon mukaan tänä kesänä 
katsomo täyttyy myös Ilma-
jokisesta pesäpallo väestä . 
Naisten peleihin on myyn-
nissä kausikortteja , toivon 
mukaan mahdollisimman 
moni on hankkinut sen omaan 
lompakkoonsa. Samalle teet 
hyvää tukemalla pesäpallon 
jatkumista ja ilmajokisen 
pesäpallo  perinteen kulkua. 
Kausikorttiin sisältyy vielä 
kahvikupponen ,joka tarjoil-
laan meidän viimme kesä-
nä kökällä  valmistuneesta 
kauniista kioskista . Kiitos 
kioskista kökkäporukalle !

Ilmajokinen Pesäpallo on 
hyvällä mallilla. Puitteet har-
rastamiseen on loistavat ja 
loisto porukka vetää jouk-
kueita. Yritykset on lähteneet 
tukemaan hienosti joukkueita 
, josta todella iso kiitos kai-
kille.  Ilman yritysten tukea 
harrastaminen ei olisi mah-
dollista .

Uusi kausi jo kolokuttaa ovel-
le, kesä saa tulla.

Rakkaudesta lajiin – IK-pe-
sis

Krista Pöytälaakso
IK-Pesisjaoston Pj

RAJOITETTU ERÄ! KUN OSTAT VÄHINTÄÄN 2,7 L 
VALTTI PLUS TERASSIÖLJYÄ, 
SAAT TERASSIÖLJYLASTAN 

KAUPAN PÄÄLLE! (ARVO 9,90 €)

KESTOPUU TERASSILAUTA 
28X95 VIHREÄ/ RUSKEA

110/125
NORM. 1,28/1,42

Viistetty, AB-luokan kylläste.

PUUCEE LILLEVILLA

599,-
NORM. 659,-

Pohja 1,7 m2, 120x140 cm.  
Harjakor  keus 259 cm. 

Ei sisällä katemateriaalia. 

KATKAISUJIIRISAHA 
METABO KGS216M + 
SAHAPÖYTÄ KSU-251

299,-
NORM. 199,- + 199 ,-

Alumiinirunko. Terän Ø 216 mm, 
sahauskapasiteetti 90° 30x65 mm 

ja 45° 205x65 mm. 

VALTTI PLUS TERASSIÖLJY 
RUSKEA 2,7 L

3990
(14,78 €/L)

UV-suojattu ja erikois pigmenteillä 
sävy tet ty puuöljy ulko käyttöön. 

Hyvä säänkestävyys ja värinpysyvyys. 

RADIOKUULOSUOJAIN 
ZEKLER 412 R

5990
NORM. 69,90

Sisäänrakennettu FM-stereo-
radio. 3,5 mm audioliitäntä 

esim. mp3-soittimelle.

PAINEPESURI 
CLEN G145 PLUS

299,-
NORM. 339,-

Mak simi paine 140 bar. Letkukela 
vakiona. Toimii tarvit taessa ilman 

paine vettä itseimevänä. 

HANKKIJA ILMAJOKI, AAMUKUJA 3 • AVOINNA MA-PE 8-17 LA 9-14 • PUH. 010 76 85670 
PUH HINTA 8,35 SNT/PUH. + 12,09 SNT/MIN (ALV 24 %)

Ilmajoen kisailijat on yksi 
EM P19 Promootioseura
Seuran järjestämä promootiotapahtuma 
voi olla jo olemassa oleva tapahtuma tai 
aivan uusi, esimerkiksi 
Kaikki Pelissä päiväkoti- ja/tai koulutapahtuma!
Tavoitteena on saada myös näiden tapahtumien 
kautta luotua pysyviä toimintoja ja tapahtumia 
seuran pelaajarekrytoinnin sekä uusien toimijoiden 
mukaan saamisen näkökannalta! 
U19-poikien EM-lopputurnaus on myös erittäin 
tärkeä pelaajakehityksen näkökannalta, 
meidän alueen junioreilla on nyt ainutlaatuinen 
mahdollisuus nähdä nuoria huippupelaajia!

Ik:n Jalkapallojaosto tuo Ilkan Markkinoille yhtenä EM P19 Promootoriseuroista turnauksen markkinointiin 
liittyvän 12x21 m suuruisen ilmatäytteisillä reunuksilla varustetun ministadionin.
Sijoituspaikaksi on alustavasti sovittu nykyinen torialue, mutta jos Nuijamiehen piha saadaaan markkinoiden 
käyttöön on sijoituspaikka kyseisen kaupan parkkialue.

Molempina markkinapäivinä järjesteään näytösotteluita ja annetaan markkinayleisön pienimmille mahdollisuus
osallistua peliin. Toimintaa ohjaa jalkapallojaoston pallokoulut ja päivien aikana on mahdollisuus ilmoittautua
tyttöjen ja poikien pallokouluun.

Tapahtuman yhteydessä järjesteään myös Nappulakirppis.
Toiminta perustuu ajatukselle tuo pienet / vie sopivat. Tai sitten tarpeettomat pinellä rahalla tarvitseville.
Pääasia ei ole tässä voitto vaan saada lasten varusteet kiertoon,
Otetaan sopivilla varusteilla voitot kotiin jalkapallokentällä kesällä.
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Porukalla syömään!

-10%
Muu ryhmäYksi syö

ilmaiseksi!

x 10
Kaksi syö

ilmaiseksi!

x 20
Lähi-ABC Ilmajoki Kauppatie 15
P. 010 764 9360 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

Varaa ruokailu vähintään 2 h ennen
ruokailua, lisätietoja www.abcasemat.fi

• Kaiken kattavat maansiirto- ja maanrakennustyöt 
sekä purkutyöt  • Kiinteistöjen ja teiden kunnossapito 
• Maatalousurakointi • Rakennusten perustustyöt ym.

  Jussi.Latva-Hoppala@luukku.com         www.latva-hoppala.fi
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Ilmajoen paini voidaan ja-
kaa karkeasti aikaan ennen 
ja jälkeen Ilmajoki-hallia. 
Kun tarkastelemme IK:n 
lisenssivääntäjiä, voimme 
huomata, että mukana ei ole 
enää ainuttakaan sellaista, 
joka olisi aloittanut uransa 
tarunhohtoisessa Seppälässä.

Ensimmäinen painikoulu 
alkoi Ilmajoki-hallilla syksyl-
lä 2002. Marko Yli-Hannuk-
selan olympiahopea vuonna 

Matias Lipasti uuden aallon
ensimmäinen arvokisakävijä

2004 käynnisti todellisen 
rynnistyksen ja enimmillään 
molskilla oli tuona syksynä 
yli 70 nassikkaa. Suupohjan 
alueen salikisoissa oli marras-
kuisena tiistai-iltana 85 tyttöä 
ja poikaa.

Tuon olympia-aallon sii-
vittämänä salille löysivät 
tiensä uuden aallon atleetit. 
Tämä ryhmä on saanut nimen 
tsunami.

Urheilu on mielenkiintoista 

aaltoliikettä. Aina silloin täl-
löin saman lajin pariin löytä-
vät tiensä poikkeukselliset 
lahjakkuudet. Mielenkiintoi-
nen yksityiskohta on esimer-
kiksi se, että Matias Lipasti, 
Toni Metsomäki ja Konsta 
Mäenpää olivat samalla luo-
kalla Västilän koulussa.

Viime kesänä kaksi viimeksi 
mainittua painivat yhteensä 
neljä eri ikäluokkien arvoki-

samitalia. Aikoinaan poikien 
maailmanmestaruuteen asti 
yltäneen Matias Lipastin 
viimeinen juniorivuosi meni 
pilalle selkävaivojen takia.

Nyt Lipastin terveydentila 
on hyvä ja alkuvuoden esi-
tykset ovat olleet lupauksia 
herättäviä. Miesten EM-kisat 
painittiin toukokuun alussa 
Venäjällä. Matias on ensim-
mäinen uuden Ilmajoki-hal-
lin aallon edustaja, joka on 

raivannut paikan miesten 
arvokisoihin.

Seuraavat olympialaiset 
häämöttävät reilun parin vuo-
den päästä Tokiossa. Mat-
kalippuja noihin kisoihin 
aletaan jakaa syksyn 2019 
MM-kisoissa eli puolentoista 
vuoden päästä.

IK:n tsunami-ryhmästä 
moni jo varmasti haaveilee 
viiden renkaan kisoista. Eu-
rooppalaiselle painijalle kar-

sintajärjestelmä on kuitenkin 
äärimmäisen raskas. Voidaan 
jopa sanoa, että olympialaisis-
sa menestyminen on sopivan 
arpatuurin osuessa kohdalle 
helpompaa kuin sinne pää-
seminen.

Kaikkiaan paini on Ilmajoella 
juuri nyt aika mukavassa 
nosteessa ja menestystä on 
varmasti odotettavissa tule-
vaisuudessakin.
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SÄHKÖASENNUKSET 
ILMALÄMPÖPUMPUT 

AURINKOSÄHKÖ-
JÄRJESTELMÄT

www.korasahko.fi
p. 0400 661 405, 040 7422 202

Ik:n Jalkapallo myötätuulessa
30- vuotias jalkapallojaosto pääsi 
vuonna 2017 kaikkien aikojen 
lisenssipelaajien ennätykseen 368. 
Luku on Vaasan pallopiirin seuroista 
4 suurin ja kunnittain 5 suurin lisenssimäärä.
Jalkapallojaosto on seuran suurin juniorien 
toimintaa järjestävä jaosto. 

Kausi on jo tälle vudelle avattu ja sen ensimmäisessä ottelussa miesten viitosdivisioonan joukkue löi 
Kauhajoen karhun lukemin  15 -1 vanhankentän hiekalla pelatussa ottelussa. 
Edustusjoukkueet on saatu mukaan jaoston toimintaan sekä miehissä, että naisissa. 
Ik pystyy nyt tarjoamaan pelaajapolun sekä tytöille että pojille pallokoulusta aikuisten sarjaan. 
Tasapaino toiminnassa takaa jatkuvuuden seuran pelaaja- ja toimijamäärissä. Tuon tasapainon säilyttäminen
onkin tärkeä ja suuri haaste jaostolle.

Jokavuotinen kevätturnaus on Ilkan markkinoiden aikana jo pelattu 5-6.5.2018. Tänä vuonna ilmoittautuneita 
joukkueita saatiin 48. Kevätturnauksen perinne on jatkunut jo lähes 20 vuotta. Se on monessa surassa huomiotu 
hyvä kauden avaus pitkän halli- ja liikuntasaliharjoittelun jälkeen. Iloinen ilme
 näkyy lasten kasvoilla, vaikka pelisää ei aina kaikkein paras toukokuun alussa 
olekaan.

Ik:n joukkueita osallistuu kesän mittaan Suomen palloliiton 
Vaasan piirin alaiseen piirisarjaan viimevuotiseen tapaan 24 
joukkuetta 18 eri sarjassa. Laidunalueen kentillä jatkuukin 
tavanomainen vilinä kunhan kausi saadaan kunnolla käyntiin. 
Kunta on luvannut laajentaa kentän parkkialuetta toukouun aikana.
Pappialntien tukkoisuutta lisäalue ei ratkaise, mutta ainakin 
aikaajoin helpottaa.
Tervetuloa kannustamaan seuramme joukkueita heidän kesän 
peleissään, Junioripeleissä pääasia ei ole voitto vaan lasten iloinen 
ja aktiivinen osallistuminen peliin, jossa on vain hyviä suorituksia. 
Niistä nauttii lapset, vanhemmat, mummat ja paapat.
Kesän kotiotteluiden ajankohdat löytyvät netistä http://ilmajoenkisailijat.fi/jalkapallo-etusivu

Kauden 2017 saavutuksista huomion arvoinen on C14 tyttöjen joukkue, joka ensimmäisenä joukkueena
seurastamme osallistui valtakunnalliseen sarjaan; puolen suomen liigaan. Tänä vuonna työt osallistuvat
yhteisjoukkueena Seinäjoen Mimmiliigan ja Lapuan Virkiaän kanssa C15 samaan liigaan vuotta vanhempana. 
Tyttöjen C14 joukkue voitti myös Vaasan piirin ykkössarjan. 
Poikien Ik/KuRy:n  C15 joukkue voitti puolestaan oman ikäluokkansa ykkössarjan.  
Yhteisjoukkueet ovatkin auttneet vaikeimpien ikäluokkien joukkueiden jatkamista. Tänä vuonnaB- juniorien 
joukkue muodostuu Ilmajoen kisailijoiden, Kurikan Ryhdin ja Kauhajoen karhun yhteisjoukkueesta. Nuoremmat 
joukkueet osallistuvat sekä oman ikäluokkansa ja vuotta vanhempien sarjoihin niin, että kaikille pelaajille saadaan
oikean tasoisia pelejä. 

Nuoremmissa ikäluokissa on seuramme hyvä toiminta ja hyvät talviharjoitteluosuhteet huomioitu ja moni
pelaaja onkin siirtynyt naapuriseuroista Ik:n pelaajavahvuuteen.

Kasvanut pelaajamäärä on saanut myös jalkapallojaoston reagoimaan tilanteeeseen. Pelaajapolun jatkuminen
ja toimijoiden jaksaminen lisääntyvissä vaatimuksissa vaativat toimenpiteitä niin, että jatkuvuus taataan.
Jaosto onkin aloittanut työstämään strategiaa vuosille 2019 - 2023. Se on tarkoitus saada valmiiksi kauden aikana
Asiaa helpottaa huomattavasti se, että Myötätuuli Areenan toiminta siirtyy jalkapallojaoston ohjaukseen. 
Hallin taloudellinen vastuu jatkuu Imajoen liikunna ja urheilun tuki ry:n harteilla. 

Tytöt 0506 ja 0708 käväisi pelaamassa Kokkolassa Emotion 
helmicupissa. Kotiin tuomisena hopea ja kaksi pronssia

Jalkapallojaosto
Timo Ala-Ranta

Kirkkotallintieltä 
rivitalon päätyasunto

(v.2011) 2h+kk+s
 (autokatos ja varasto),

 40,5 m2, 490€/kk. 

Heikkilänkujalta 
toimitila/huone 

n. 20m2, 200€/kk  

VUOKRATTAVANA

Tied. IK/Hautamäki 
0400 995 619
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99 % suomalaisista haluaa,
että apu on aina saatavilla. 
 TERVE! on uudenlainen tapa vakuuttaa 
terveyttä kaikille suomalaisille, ikään tai 
sairaushistoriaan katsomatta. Lisätietoja 
TERVE! –vakuutuksesta ja TerveysHelpistä 
löydät: lahitapiola.fi/terveysvakuutus  
Kysy lisää: puh. 06 534 2100
Tai tule käymään:
Kauppatie 20, ILMAJOKI

Palveluntarjoajat: TerveysHelppi: Mehiläinen Oy ja  
Terveysvakuutus: LähiTapiola alueyhtiöt. 

Valmakauppa, Seinäjoen myymälä 
palvelee ma-pe klo 10.00-16.30

Osmankatu 2, 60320 Seinäjoki, p. 010 381 5074
www.maitosuomi.fi

010-yritysnumeron hinnat: Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7,00 snt/min., 
matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17,00 snt/min

Tule ja tutustu valikoimaan!

• Valion tuotteet ja tehtaan erikoiseriä
• Valion leivonnais-, ruoka-, sekä marja-

• muita kuluttaja-
tuotteita kilpailu-
kykyiseen hintaan

Suupoh
jantie

Osmankatu
Ku
kk
ula
tie

Ilm
olantie

pakasteet
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