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PÖYTÄTENNIKSEN SM
Peräseinäjoella 12.-13.9.2020

SM-kisoihin RitolaHalliin
tulossa pelaajia ympäri Suomea
Kesällä 2017 Suomen Pöytätennisliitossa otettiin ilolla vastaan Joensuun Pöytätenniksen ajatus siitä, että
myös D- ja E-luokkien (rating alle 1500 ja 1300) pelaajille järjestettäisiin omat
SM-kilpailut. Liiton puheenjohtaja Esko Heikkinen laittoikin heti tuumasta toimeen ja järjesti yhdessä seuransa Kosken Kaiun
pöytätennisjaoston kanssa
ensimmäiset DE-SM:t Kosken liikuntahallin upeissa
puitteissa.
Osallistujamäärät ovat olleet ensimmäisestä vuodesta alkaen mainiot (aina yli
50 pelaajaa), ja kisat ovat
motivoituneet monia pelaajia junioreista ikämiehiin nostamaan omaa tasoaan. Ensimmäisen vuoden mestareista seinäjokinen Risto Jokiranta (E-nelinpeli) ja Leonid Pullinen
(molemmat D-luokat) taistelevatkin nykypäivänä paikoista Suomen Pöytätenniksen huipulla.
Yleisölle nähtävää
Tänä vuonna saimme 36
ilmoittautumista kasaan,
mikä ei aivan ylitä tavoitettamme, mutta korona huomioon ottaen on hyvä, että saamme kuitenkin nämä
hienot kilpailut järjestettyä
niin, että kaikilla on mahdollisuus päästä pelaamaan

hyvä määrä pelejä. Turvallisuudesta pystymme pitämään huolta kilpailupaikan
väljyyden ansiosta, joten
yleisöäkin mahtuu halliin
kannustamaan pelaajiamme kohti Toiveen pöytätennishistorian ensimmäisiä Suomen mestaruuksia.
Kun pohditaan D-luokan
mestarisuosikkeja, on lähdettävä luonnollisesti perkaamaan sijoitettujen listan kärkipäätä. Ykkössijoitettuna Kurikan Visan kovalyöntinen isojokelaisvahvistus Peter Norrbota ei
meinannut parin viikon takaisissa piirinmestaruuskilpailuissa pysäyttää mikään,
ja hän voittikin jopa B-luokan huippupelaajan Jukka
Dahlströmin.
Vähän kauempana sijoituslistalla oleva hänen varmasti ja kovalla kierteellä
molemmilta puolilta lyövä
seurakaverinsa ja nelinpeliparinsa Keijo Mäntyniemi
on myös kova nimi kaksinpelissä, ja nelinpelissä tämän kaksikon päihittäminen vaatii keneltä vain kovaa suoritusta.
Muita kovia nimiä ovat
pohjoisesta saapuvat Uno
Ridal ja Akseli Pitkänen,
jotka ovat nelinpelissä visalaisten kovimmat haastajat, Turun Pyrkivän Pekka
Salokannnel, Sam Levander Vaasasta unohtamatta

Peräseinäjoen Toiveen pelaajat Antti Kuivinen, Juhani Tevaniemi, Kai Asunmaa ja Juha Julmala valmistautuivat kisoihin kotiluolassaan Luoman koululla. Kuva: Juhani Levelä.

omaa syöttövelhoa ja sijoittelijaamme Esa Walliusta.
Mitalitoiveet korkealla
E-luokassa taso on tasaisen
kova eikä kenenkään mitalia voida kirkossa kuuluttaa, mutta toivoisimme toki mitalien jäävän Pohjanmaalle ja ennen kaikkea
Peräseinäjoelle, jossa jän-

nitetään sekoittavatko Kai
Asunmaan nopeat rystynäpäytykset, Antti Kuivisen
alakierteet ja Juhani Tevaniemen verkkorullaukset
kauempaa tulevien peliä
mitalien arvoisesti.
Muista pohjalaisista allekirjoittaneen nelinpeliparikseen kalastama pietarsaarelainen juniori By-

ron Papakastrisios vaikuttaa myös olevan nuosukunnossa, seinäjokiset Kari Jokiranta ja Vesa-Matti
Repetti ovat tasaisen varmoja kierrepelaajia ja luokan parin vuoden takainen
mestari Lars Edberg taitaa
aggressiivisen hyökkäyspelin salat.
Vieraista pohjalaiset saa-

vat eniten pelätä kieroja savolaisia, jotka saapuvat pääviäntäjä Juha Kuljun johdolla kirkkaimmat mitalit
mielessään. PeTolaasille jäi
kuitenkin kevään Kuopion
visiitiltä suuhun palkintokalakukkojen maku, joten
heidän ryöstöretkensä estäminen ei ole mahdotonta.
JUHA JULMALA
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Hieronta ja
jäsenkorjaus
Kari Lepistö

KONEURAKOINTI
J KOIVISTO KY

P. 045 1166 311

Puh. 0500-564 972

Nikolaintie 2, Peräseinäjoki

30 v

Koneurakointi

T:mi
Mikko Annala
0500 269 530

0500 269 565

HAKETUS
PUUTAVARAN
SAHAUS JA HÖYLÄYS

SAMI KANTO
050 514 4238

OY

PS-MOTORS KY
Metallitie 5,
Peräseinäjoki

Pääkirjoitus
Yksi päämäärä on käymässä toteen, kun me PeTolaaset saamme tänä viikonloppuna kunnian järjestää pöytätenniksen D- ja E-luokkien
SM-kilpailut. Joku voisi ajatella, ettei ”harrastekilpailujen” järjestäminen ole kummoinen asia, mutta tapahtumamme sielu ei ole itse kilpailu, vaan se ilo ja tunnelma, kun pääsee näkemään
eri puolilta Suomea tulevia
pelikavereita ja kokeilemaan
taitojaan erilaisia pelityylejä
vastaan.
Kilpailullisestikin D- ja Eluokat ovat loistava ponnahduslauta kovempiin kisoihin,
ja parhaimmillaan kovavireisillä pelaajilla pallorallit ovat
todella näyttäviä näissäkin
luokissa.
Olen kiertänyt sen verran

monta pöytätenniskilpailua,
etten ole ehtinyt laskemaan
niiden määrää, ja pokaaleja
ynnä muita palkintojakin on
kertynyt jonkin verran kaappiin.
Nopeasti muistelemalla
minulle ei kuitenkaan tule
mieleen, millä paikkakunnilla olen sattunut voittamaan

mitenkin paljon, mutta muistot mukavista kohtaamisista
vanhojen ja uusien pingistuttavien kanssa sekä kilpailujärjestäjien vieraanvaraisuus ovat piirtyneet mieleeni sitäkin tarkemmin.
Edellä mainitun kaltaisia kommentteja olen kuullut myös huippu-urheilijoiden sanoneen. Eli ehkä me
emme elä täällä niin paljon kilpailusta, vaan ykseyden tunteesta, jota erilaisissa voimaannuttavissa ja rennoissa tapahtumissa saamme kokea.
Rentoutta pöytätenniksessä tarvitaankin, sillä mailan puristajien lyönnit sinkoavat useammin minne sattuu ihan lajin teknisyydestä
johtuen. Ja on myös biologinen fakta, että jännittyneenä

liikkeet hidastuvat ja muuttuvat kömpelömmäksi.
Pitäkäämme siis mukavat kilpailut, joissa pelataan rennosti, mutta täysillä. Toivottavasti myös yleisöä löytäisi paikalle. Yleisöllä on lupa jännittää täysillä
sillä samaan aikaan, kun taitavat kilpailijat yrittävät pitää pöytätenniksen avainasian eli samanaikaisen rentouden ja täysillä yrittämisen hallussa.
Toivomme myös, että turvaväleistä ja käsihygieniasta pidetään jokaisen hallille
saapuvan osalta niin hyvää
huolta, ettei jännityksen aiheena ole koronatartunnan
pelko.
JUHA JULMALA
PeTon pöytätennisjaoston
puheenjohtaja

mestä.
Vuosi 2020 on ollut haastava, sitä ei varmasti kukaan
kiellä. En edes pysty kuvittelemaan, mitä kaikkea näiden
rivien lukijana olet käynyt lävitse. Omalla kohdallani kevät osoitti ainakin kaksi asiaa: kuinka paljon synkempää
onkaan, jos ei pääse enää
liikkeelle tai näe enää tuttavia. Urheiluseura on mitä
parhain vastaus molempiin
tarpeisiin. Yhteisiä ideoita
toteumalla voi myös konkreettisesti rakentaa eläväisempää ja yhteisöllisempää
kylää. Siinä on arvo jo itsessään.
Seura ei ole juuri mitään,
ellei se kykene elämään ihmistensä mukana. On seuran vastuulla, että jokainen
seuralainen voi kokea pääse-

vänsä osallistumaan ja kehittymään. Jotta jokainen kokisi saavansa mukaan sellaiset
eväät, joilla hyvinvointi aina
kasvaisi osallistumisen myötä.
Seura ei ole juuri mitään
ilman yhteistyökumppaneitaan ja tukijoitaan. Kiitän teitä uskollisuudestanne ja sitoutumisesta yhteiseen kyläämme tällaisenakin aikana. Mikäli vain suinkin voimme vuorostamme olla avuksi, haluamme siitä Toiveessa
aina tietää. Muistammehan
myös itse tukea paikallista.
Yhteisöt kehittyvät vain silloin, kun esiin nouseminen
tapahtuu joukon itsensä keskuudesta.
MATIAS JUUPALUOMA
puheenjohtaja
Peräseinäjoen Toive

selle pelaajalle oman ”vahvuuslukunsa”. Se on yllättävän tarkka ja antaa oikean
kuvan kunkin yksilön tasosta, ikään, sukupuoleen, kokoon tai vaikkapa fyysiseen
vammaan katsomatta. On
helppo väittää, että pöytätennistä tasa-arvoisempaa
lajia ei juuri ole. Esimerkiksi 10-vuotias tyttö, 80-vuotias mies ja pyörätuolipelaaja
voivat käydä tasaiset kamppailut, joissa voittajan en-

nalta arvaaminen on mahdotonta.
Peräseinäjoella on tehty
paljon etukäteistyötä kilpailujen onnistumiseksi. Siksi uskallan luottaa, että kisat tulevat sujumaan erinomaisesti.
Toivotan kisaajille iloa peleihin ja kisaorganisaatiolle
onnea järjestelyihin. Nautitaan peleistä!
ESKO HEIKKINEN
Suomen Pöytätennisliiton
puheenjohtaja

050 557 8097

Suomen paras johtajakoulu
SORAA JA
MURSKETTA

ANTTI ILOMÄKI
puh. 0400 360 898

Osteopatia
HANNU KALMARI
Koivukaari
Torikatu 19
Peräseinäjoki Seinäjoki

www.soory.info

Seinäjoentie 71, 61100 Peräseinäjoki
Puh. 040-0558829
www.yocosta.fi

MA-LA

7-21 SU 11-20

Muistan kirkkaasti johtajakoulutukseni ensimmäiset
päivät. Kokenut yliluutnantti opasti aikuisuutensa kynnyksellä olevia nuoria Reserviupseerikoulun Maneesin
salissa. Palavin silmin hän
kertoi, kuinka johtajuus lähtee ennen kaikkea siitä, että asettuu joukkonsa osaksi. Ei sen yläpuolelle. Kuinka kyse on ennen kaikkea
taidosta: luottamuksen rakentamisesta ja kehittymisestä. Kaukaisuudessa siintävän päämäärän tuomisesta tähän hetkeen. Yhteisestä matkasta.
Nämä opit eivät olleet tarkoitettu ainoastaan ohikiitävää, oliivinvihreää hetkeä
varten. Koko yhteiskuntamme on rakennettu saman,
osallistumisen periaatteen

juurelle. Kuinka johtajuudessa on kyse taidosta, joka koskettaa meistä jokaista. Pohjimmiltaan on kyse esiin astumisesta ja vastuuntunnosta. Rinnalla eläjien tukemisesta. Ei trendikkäästä teoriasta tai asemasta, joka on
varattu pikkuherroille vaan
arkipäiväisen yhteiselon yti-

JALASJÄRVI
PERÄSEINÄJOKI

DE-SM on tärkeä kilpailu
Ajatus kaikkein alimpien
luokkien SM-kilpailuista on
vain viitisen vuotta vanha.
Ensimmäisenä sen esittivät
joensuulaiset, joiden ideaa
oli Pöytätennisliitossa mukava kannattaa.
Benedek Oláhin hienojen
kansainvälisen pelien myötä lajiin oli tullut paljon uusia pelaajia, joille siihen asti alin SM-luokka eli C oli kuitenkin liian kova.
Muutaman vuoden koke-

muksella uskallan arvioida,
että tämä kilpailu tulee kasvamaan. Jo nyt se loistava tavoite ja mahdollisuus ennen
kaikkea vasta jonkin aikaa
pelanneille junioreille. Pingis on hienoa pelkkänä harrastuksena tai kuntoilunakin,
mutta kilpaileminen on lopulta kaiken urheilun suola.
Pöytätenniksessä kilpaileminen on erityisen hienoa, sillä mainio ratingjärjestelmämme antaa jokai-
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Helsingin reissulta elämyksiä kotiintuomisiksi
Peräseinäjoen Toiveen pöytätennispelaajat Juha Julmala ja Esa Wallius kävivät viikonloppuna Helsingissä pelaamassa Starin Syksyn
Startti -kilpailuissa. Huomionarvoista kilpailuissa oli
ainakin pääkaupunkiseudun junioripelaajien kehitys
ja askel askeleelta Ruskeasuonkin valloittanut pingispiireissä tuttu rento ja ystävällinen tunnelma.
PeTolaisten osalta kilpailusta oli tuomisina vain elämyksiä, sillä Esa Walliuksen
ensimmäisen jatkokierroksen pelit luokissa M-1500 ja
M-1400 päättyivät tiukkojen
viisieräisten otteluiden tappioihin vaasalaisen Kotirannan Kunnon Aleksi Ikolalle
helsinkiläisen Smashin Amir
Alizadehille.
– Pelasin kisoissa ihan hyvää peliä, joten toivottavasti D-luokan SM-kotiturnauksessa viisieräiset kääntyvät edukseni. Jatkossa täytyy myös tehostaa fysiikkaharjoittelua, että pysyy nuorempien mukana, Wallius
kommentoi.

Tero 0400 766 958

045 651 2254

Kirppis

Liikunta
kannattaa
aina!

Wanha Pokki
avoinna
ke-pe 10-16, la 10-15
045 110 8403

LC Peräseinäjoki

PeTon Juha Julmala onnistui päihittämään M-1300 -luokassa musiikkimaailmasta hyvin
tunnetun Ismo Alangon.
Juha Julmalan pelit eivät
tällä kertaa sujuneet tuloksellisesti kovin erikoisesti,
ja ainoa jatkopaikka tuli luokassa M-1300, jossa tuli selvä tappio heti ensimmäisellä kierroksella tikkurilalaisen TIP-70:n kovalle juniorille Vincent Joelle. Hän oli
yksi kesän aikana eniten kehittenyistä pääkaupunkiseudun junioreista.

Juha päihitti
Ismo Alangon
Saman luokan alkulohkossa nähtiin kuitenkin turnauksen PeTolaisittain mielenkiintoisin ottelu, kun Juha onnistui päihittämään
pöytätennistä erityisen paljon viime aikojen keikkatauon takia pelanneen laulajana paremmin tunnetun Ismo
Alangon.

– Näin kuuluisaa pelaajaa
vastaan pääsee harvemmin
pelaamaan. Urheilu on siitä
hienoa, että peleissä ollaan
samalla viivalla oli vastassa kuuluisa laulaja, kansanedustaja tai sekatyömies. Ismo Alanko on kyllä oikein
mukava ja rento kaveri eikä
häntä tuntematon voisi arvata kyseessä olevan julkkiksen, kertoi Julmala.

Minun pingishistoriani
Jokaisella pingispelaajalla on omanlaisensa tarina.
Tässä on yksi niistä. Ensi kertaa kokeilin pingistä 11-vuotiaana. Seuraava kerta olikin kymmenen vuotta myöhemmin. Siihen aikaan hain
jokaisen pallon kämmenelle.
Vasta 40 vuotta sitten rystykin tuli jotenkin mukaan, kun
hankin ensimmäisen näppyläkumini, jollaista ilman en
ole sen jälkeen ollut. Opettelemista kyllä riittäisi vieläkin.
Syksyllä 1977 työpaikkani ilmoittautui pääkaupunkiseudun firmaliigaan. Vuodesta 2008 lähtien olen ollut
varamiehenä. Vuosina 20062017 pelasin yli 60-vuotiaiden 2-miehisfirmaliigaa.
Pingisurani huippu oli firmaliigan SM-kilpailujen Cluokan nelinpelin hopea v.
1998. Kun on tarpeeksi hyvä
pari, tuollainenkin on mahdollista.
Juha Rimpiläinen olikin
pari vuotta myöhemmin jo
A-luokassa. Pelasimme kohtalaisen paljon keskenämme.
Juha yritti aina jättää meikäläisen nollille. Varsin usein
hän siinä onnistuikin. Yli
60-vuotisten firmaliigassa
sain ns, puhtaan pelin palkinnon, jossa oli teksti ”Voittamaton”. Jostain syystä peli-

maalausliike
köykkä ky

Kuvassa Martti Kangas piirinmestaruuskilpailuissa.
kaverini eivät viime aikoina
ole ymmärtäneet ketä vastaan pelaavat.
Aikoinaan nousin vahingossa itselleni liian kovaan
C-luokkaan. Joka sinne joutui ei pudonnut koskaan
enää D-luokkaan, joka olisi ollut omaa tasoani. Motivaatiota lähteä mihinkään
kauemmaksi kisoihin ei lisännyt se, että käytössä oli
siihen aikaan cup-systeemi.
Heti tappion jälkeen ulos.
Onneksi tuli sitten tuo monien aluksi jyrkästi vastustama
rating-systeemi pooleineen.

Se vaikutus C-luokkaan
nostamisesta oli, että ratingsysteemiin siirryttäessä vuonna 2009 sain alkuratingiksi komean 1542. Se
on noin 800 pistettä parempi kuin nykyinen ratingini!
Tuntuu, etten aikaisemmin
pelannut paljonkaan paremmin ja ikäkin on vain numeroita. Pisteet vaan menevät
nykyään paljon helpommin
kuin ennen. Taso on noussut selvästi. Monilla kovilla
pelureillakin rating on laskenut 300-400 pistettä.
Yleensä osallistuin kilpailuissa kahteen luokkaan päivässä. Eniten kävin kisoissa vuosina 2010-2016. Koska pelini laatu ei oikein enää
riittänyt kisoissa, pelattujen erieni määrä oli huomattavasti kilpailukykyisempi.
Vuosi 2016 oli paras vuoteni määrällisesti, 10903 erää.
Viime vuosina tärkeimpiin pingistapahtumiini ovat
kuuluneet lähinnä Kauhavalla pidetyt pingisturnaukset.
Useimmiten mukana ovat
olleet Tenho Harri ja Juhani Tevaniemi. Turnauksia on
edeltänyt jokaisen vahva usko omiin kykyihin eikä sitä
ole ujosteltu tuoda esiin.
Turnauksen jälkeen sitten
on löytynyt mitä erilaisimpia

hyviä selityksiä miksi kaikki
ei mennytkään suunnitelmien mukaan. Jostain syystä minä olen useimmiten viime vuosina joutunut selittämään miksi tulin himmeimmälle mitalisijalle tällä(kin)
kertaa.
Vielä viitisen vuotta sitten
Tenho ja Juhani olivat vastaantulijoita. Näppylämailani teki tehtävänsä. Nykyään
he pelaavat ihan eri tasolla
kuin aiemmin. Tilastot kertovat, että Tenhon eräjohto
on nyt 1828-1304 ja Juhanin 803-457.
Tilastoja tärkeämpää ovat
vuosien mittaan tulleet hyvät pelikaverit ja ystävät.
Kaiken kaikkiaan olen pelannut otteluita 1635 eri pelaajan kanssa. Enää en muista heistä ulkonäöltä puoliakaan.
Muutamien hyvien kaverien kanssa viestittelemme
jatkuvasti pingiskokemuksistamme ja sovimme seuraavista peleistämme. Jostain
syystä perhettäni on huvittanut vieläkin parikymmentä
vuotta sitten katsomamme
japanilainen elokuva ”Elämä
on yhtä pingistä”.
MARTTI KANGAS
PeTon kokenein
veteraanipelaaja

RENGAS JA NIVEL
SERVIISI
Karhutie 2, PERÄSEINÄJOKI
0500-639002 www.oshm.fi

Rautakatu 3,
61100 Peräseinäjoki

0500-667 551

www.laki-turva.com
Ilmajoki
VT Kari Maukonen
040 1346 800

LVI-VIITALA OY

Keskustie 44, Peräseinäjoki
06-4174 508 ja 0500-565 636

Laadukkaat

POLTTOPUUT
toimittaa

Rakennusliike

Hämäläinen Oy
Hämäläiset Oy

Rakennus- ja suunnittelutoimisto
Vapaudentie 28-30, 60100 SEINÄJOKI
Puh. 06 4219 900, GSM 040 546 6383

0400 883 963

Neste Peräseinäjoki
SM-kisan aikataulut
RitolaHallissa
Aikataulut ovat samat sekä lauantaina että sunnuntaina:
Klo 10.00: Kaksinpelin alkupoolit
Klo 12.15: Nelinpelin alkupoolit
Klo 14.15: Pudotuspelit
Yleisöllä on kisatapahtumiin vapaa pääsy.
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Lentopallo täyttää salin harrastajilla

Nassikkapainissa pääsee jo itsenäisen harjoittelun makuun. Kuva: Pasi Koivula.

Nalle- ja nassikkapaini
Maailmassa on aivan liian
vähän alusta asti aikuisen ja
lapsen yhteiseen tekemiseen
perustuvia liikuntamuotoja.
Nallepaini on suunniteltu ja
kehitetty vastaamaan tähän
tarpeeseen.
Nallepaini onkin harrastus, johon lasta ei viedä,
vaan jonne mennään yhdessä lapsen kanssa. Nallepaini on aikuisen ja lapsen (24 -vuotiaat) yhteinen, liikunnallinen hetki, jossa kuntoilu ja toiminta perustuvat yhdessä tekemiseen.
Nimestään huolimatta,
nallepainissa ei ole kyse painista, vaan kyseessä on leikkimielisestä liikunnasta, kehon hallinnasta, tasapainoilusta, erilaisten temppujen
tekemisestä ja keskittymiskyvyn parantamisesta. Nallepainissa saa hyvää kunto-

liikunta myös lapsen mukana oleva vanhempi.
Nassikkapaini on tarkoitettu 5-6 vuotiaille. Nassikkapainissa harjoitellaan ryhmässä toimimista ja yhteisten harjoitussääntöjen opettelua. Itse harjoittelu sisältää leikkejä ja leikkimielisiä
kilpailuja, pelejä, voimailua,
peruskoordinaation opettelua, tasapainoilua, kehon
hallintaa sekä hieman painin alkeita. Nassikkapainin
ja nallepainin suurin ero on
siinä, ettei nassikkapainissa
ole huoltajaa mukana.
Nalle- ja nassikkapaini on
tarkoitus aloittaa syyskuun
puolivälissä. Ilmoitamme alkamisesta PeTo:n seurapalstalla. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat nalle- ja nassikkapainijat.

Peräseinäjoen Toiveen lentopallotoiminta eli kulta-aikaansa 90-luvulla, kun joukkue pelasi nelossarjassa ja
nousi välillä jopa kolmoseenkin. Lopulta kuitenkin ala-asteen salin liian pieni koko ja
nousevat kustannukset saivat paikalliset harrastajat
keskittymään harrastetoimintaan ensin nelossarjassa
ja nyttemmin satunnaisiin
puulaakiturnauksiin osallistumalla.
– Meillä on vuorot tiistaisin ja torstaisin klo 19.30–21
sekä lauantaisin klo 16–18.
Saamme aina hyvät pelit aikaan, mutta ei porukkaa kyllä liikaa ole, eli ehdottomasti mukaan mahtuu uusia pelaajia. Jos tämän jutun kaut-

ta löytyisi joku, joka on joskus aiemmin pelannut niin,
että perustekniikka on hallussa niin mukaan mahtuu,
kommentoi jaoston pitkäaikainen puheenjohtaja Juha
Koivisto.
Lentopallojaoston vuoden
2020 tavoitteisiin kuuluu lisätä nuorempien osallistumista toimintaan sekä järjestää ystävyysotteluita lähiseurojen kanssa. Alueella
on monia aktiivisia harrasteporukoita, joille järjestetään
kohtalaisen usein myös puulaakiturnauksia.
PeTon pelivuoroilla käy
monen ikäisiä ja tasoisia
miehiä ja naisia pelaamassa, ja tunnelma on sopivan
leppoisa, mutta kuitenkin ur-

Lentopallon pelivuoroissa käy monenikäisiä ja -tasoisia
harrastajia. Mukaan mahtuu lisää pelaajia.
heilullinen.
Harrastus on oikein mukava kunnonkohotusmuoto, jossa pääsee hyvien suoritusten avulla onnistumis-

ten makuun ja tietysti myös
rentoon sosiaaliseen kanssakäymiseen pelikaverien
kanssa.
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Salibandy liikuttaa Flikkoja
Peräseinäjoen Toiveen miesten salibandyjoukkue pelasi
parhaimmillaan kakkosdivisioonassa, ja siellä tuli myös
menestystä tasaiseen tahtiin
joukkueen taisteltua sarjan
keskikastissa.
Muutama vuosi sitten seuran salibandyjaosto herätettiin uudelleen käyntiin,
kun Tytti Ristilän johtama
”Flikat”-porukka alkoi pelaamaan seuran alla harrastesalibandya.
Porukan treenit ovat nyt
olleet maanantaisin ja keskiviikkoisin RitolaHallissa ja
Toivolanrannan koulun salissa, kun Alaviitalan liikuntahalliin ei ole päässyt. Tervetulleita toimintaan ovat kaikki liikunnasta kiinnostuneet

naiset eikä aiempaa kokemusta lajista tarvita.
– Nyt kun emme ole päässeet Alaviitalan liikuntahalliin niin on ollut mukava pelata isommalla kentällä. Monet
ovatkin toivoneet, että ainakin toinen vuoro jäisi pysyvästi jompaankumpaan näistä Peräseinäjoen keskustan
saleista, Ristilä kertoi.
Hänen mukaansa toiminta
on pääasiassa hauskanpitoa,
mutta myös kisailemaan on
lähdetty.
– Olemme kokeilleet osallistua turnauksiin ja siellä
on kyllä tullut liikuntaa, kun
on koittanut pysyä huippupelaajien kuten opettajien
vauhdissa. Hetkeen aikaan
emme ole pelanneet ottelui-

Flikat iskevät salibandypalloa maaliin pari kertaa viikossa.
ta, mutta ehkä taas jossain
Toiminnasta kiinnostuneet
vaiheessa innostumme, kun voivat ottaa yhteyttä Tyttiin.
hiljattain ryhmäämme on Yhteystiedot löytyvät Toiliittynyt muutama nuorem- veen nettisivuilta.
pi pelaaja.
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Kaupunki kannustaa liikkumaan
Nallepaini on suosittua ja tuonut lisää vilinää RitolaHallin
painisaliin. Kuva: Pasi Koivula.

Peräseinäjoen liityttyä Seinäjokeen vuonna 2005 moni
saattoi miettiä mihin suuntaan asiat lähtevät menemään, kun ollaan osa suurempaa kaupunkia. Tässä
maailmassa missään asiassa ei varmasti päästä kaikkia
miellyttävään ratkaisuun, ja
aina on parantamisen varaa,
mutta ei Peräseinäjokea olla
kuitenkaan kaupungin päässä unohdettu.
Liikuntatoimenjohtaja Anne Kotilan mukaan kaupungille on tärkeää, että erilaisia
liikuntamahdollisuuksia tarjotaan jokaisen kaupunginosan asukkaalle.
– Panostamme lähiliikuntapaikkojen, kuten koulujen
pihojen ja kenttien hoitoon,

joten haluamme kannustaa
asukkaita käyttämään niitä
myös kouluajan ulkopuolella. Infrastruktuurin kunnossa pitämisen lisäksi panostamme myös ohjattuun toimintaan. Kaupungin liikunnanohjaajat vetävät erilaisia ryhmiä kuten vesijumppia, mihin kaikki ovat tervetulleita, Kotila kertoi.
Koulujen pihoissa liikkuminen ja pelailu on kaiken ikäisille ilmaista.
Sisäliikuntapaikoista etenkin Toivolanrannan koulun
salissa ja Alaviitalan vastikään valmistuneessa liikuntahallissa on paljon vapaita vuoroja. Niiden käyttäminen on junioreille ilmaista ja aikuisille hyvin edullis-

ta varsinkin järjestäytyneille yhdistyksille. Siksi Peräseinäjoen Toive onkin pyrkinyt kannustamaan jäseniään
kuntoliikuntaryhmien perustamiseen ja lasten liikunnan
ohjaajiksi.
– Pyrimme kaikin puolin
tukemaan lasten ohjaajiksi
tai aikuisten toiminnan vetäjiksi haluavien toimintaa
ja tarvittaessa kouluttautumista. Toiveessa ei jätetä tekijöitä yksin, vaan yhdessä
tekemällä ja jaostojen keskinäisellä yhteistyöllä pyritään tekemään jokaiselle
mielekkäät olosuhteet seuran toiminnassa mukanaoloon, kommentoi Toiveen
puheenjohtaja Matias Juupaluoma.

Kaupungin hallintoelimissä peräseinäjokisten puolia
pitävät paikalliset valtuutetut. Kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Kati Ojaniemen mukaan Peräseinäjoen
liikunta on tällä hetkellä hyvällä tolalla.
– Liikunta ja urheilu ovat
yksi tärkeimpiä hyvinvoinnin edistäjiä. Päätöksenteossa me valtuutetut kiinnitämme huomiota siihen, miten mahdollistetaan laadukkaat liikunta- ja urheiluharrastusmahdollisuudet. Esimerkiksi Peräseinäjoella liikuntatilojen hyvä käyttöaste kertoo siitä, että tiloja käytetään, Ojaniemi kommentoi.
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