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PETOLAANEN

D- ja E-luokkien

 Peräseinäjoella 12.-13.9.2020
PÖYTÄTENNIKSEN SM

SM-kisoihin RitolaHalliin 
tulossa pelaajia ympäri Suomea 
Kesällä 2017 Suomen Pöy-
tätennisliitossa otettiin ilol-
la vastaan Joensuun Pöytä-
tenniksen ajatus siitä, että 
myös D- ja E-luokkien (ra-
ting alle 1500 ja 1300) pe-
laajille järjestettäisiin omat 
SM-kilpailut. Liiton pu-
heenjohtaja Esko Heikki-
nen laittoikin heti tuumas-
ta toimeen ja järjesti yhdes-
sä seuransa Kosken Kaiun 
pöytätennisjaoston kanssa 
ensimmäiset DE-SM:t Kos-
ken liikuntahallin upeissa 
puitteissa.

Osallistujamäärät ovat ol-
leet ensimmäisestä vuodes-
ta alkaen mainiot (aina yli 
50 pelaajaa), ja kisat ovat 
motivoituneet monia pe-
laajia junioreista ikämie-
hiin nostamaan omaa ta-
soaan. Ensimmäisen vuo-
den mestareista seinäjoki-
nen Risto Jokiranta (E-ne-
linpeli) ja Leonid Pullinen 
(molemmat D-luokat) tais-
televatkin nykypäivänä pai-
koista Suomen Pöytäten-
niksen huipulla. 

Yleisölle nähtävää
Tänä vuonna saimme 36 
ilmoittautumista kasaan, 
mikä ei aivan ylitä tavoitet-
tamme, mutta korona huo-
mioon ottaen on hyvä, et-
tä saamme kuitenkin nämä 
hienot kilpailut järjestettyä 
niin, että kaikilla on mah-
dollisuus päästä pelaamaan 

hyvä määrä pelejä. Turval-
lisuudesta pystymme pitä-
mään huolta kilpailupaikan 
väljyyden ansiosta, joten 
yleisöäkin mahtuu halliin 
kannustamaan pelaajiam-
me kohti Toiveen pöytä-
tennishistorian ensimmäi-
siä Suomen mestaruuksia.

Kun pohditaan D-luokan 
mestarisuosikkeja, on läh-
dettävä luonnollisesti per-
kaamaan sijoitettujen lis-
tan kärkipäätä. Ykkössijoi-
tettuna Kurikan Visan ko-
valyöntinen isojokelais-
vahvistus Peter Norrbota ei 
meinannut parin viikon ta-
kaisissa piirinmestaruuskil-
pailuissa pysäyttää mikään, 
ja hän voittikin jopa B-luo-
kan huippupelaajan Jukka 
Dahlströmin. 

Vähän kauempana sijoi-
tuslistalla oleva hänen var-
masti ja kovalla kierteellä 
molemmilta puolilta lyövä 
seurakaverinsa ja nelinpe-
liparinsa Keijo Mäntyniemi 
on myös kova nimi kaksin-
pelissä, ja nelinpelissä tä-
män kaksikon päihittämi-
nen vaatii keneltä vain ko-
vaa suoritusta. 

Muita kovia nimiä ovat 
pohjoisesta saapuvat Uno 
Ridal ja Akseli Pitkänen, 
jotka ovat nelinpelissä vi-
salaisten kovimmat haasta-
jat, Turun Pyrkivän Pekka 
Salokannnel, Sam Levan-
der Vaasasta unohtamatta 

omaa syöttövelhoa ja sijoit-
telijaamme Esa Walliusta.

Mitalitoiveet korkealla
E-luokassa taso on tasaisen 
kova eikä kenenkään mita-
lia voida kirkossa kuulut-
taa, mutta toivoisimme to-
ki mitalien jäävän Pohjan-
maalle ja ennen kaikkea 
Peräseinäjoelle, jossa jän-

nitetään sekoittavatko Kai 
Asunmaan nopeat rystynä-
päytykset, Antti Kuivisen 
alakierteet ja Juhani Teva-
niemen verkkorullaukset 
kauempaa tulevien peliä 
mitalien arvoisesti. 

Muista pohjalaisista al-
lekirjoittaneen nelinpeli-
parikseen kalastama pie-
tarsaarelainen juniori By-

ron Papakastrisios vaikut-
taa myös olevan nuosu-
kunnossa, seinäjokiset Ka-
ri Jokiranta ja Vesa-Matti 
Repetti ovat tasaisen var-
moja kierrepelaajia ja luo-
kan parin vuoden takainen 
mestari Lars Edberg taitaa 
aggressiivisen hyökkäyspe-
lin salat. 

Vieraista pohjalaiset saa-

vat eniten pelätä kieroja sa-
volaisia, jotka saapuvat pää-
viäntäjä Juha Kuljun joh-
dolla kirkkaimmat mitalit 
mielessään. PeTolaasille jäi 
kuitenkin kevään Kuopion 
visiitiltä suuhun palkinto-
kalakukkojen maku, joten 
heidän ryöstöretkensä es-
täminen ei ole mahdotonta.

           JUHA JULMALA

Peräseinäjoen Toiveen pelaajat Antti Kuivinen, Juhani Tevaniemi, Kai Asunmaa ja Juha Julmala valmistautuivat kisoi-
hin kotiluolassaan Luoman koululla. Kuva: Juhani Levelä.
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D- ja E-luokkien PÖYTÄTENNIKSEN SM-kisat

12.-13.9.2020 Peräseinäjoella

Yksi päämäärä on käymäs-
sä toteen, kun me PeTolaa-
set saamme tänä viikonlop-
puna kunnian järjestää pöy-
tätenniksen D- ja E-luokkien 
SM-kilpailut. Joku voisi aja-
tella, ettei ”harrastekilpailu-
jen” järjestäminen ole kum-
moinen asia, mutta tapahtu-
mamme sielu ei ole itse kil-
pailu, vaan se ilo ja tunnel-
ma, kun pääsee näkemään 
eri puolilta Suomea tulevia 
pelikavereita ja kokeilemaan 
taitojaan erilaisia pelityylejä 
vastaan. 

Kilpailullisestikin D- ja E-
luokat ovat loistava ponnah-
duslauta kovempiin kisoihin, 
ja parhaimmillaan kovavirei-
sillä 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 kaap-
piin. 

Nopeasti muistelemalla 
minulle ei kuitenkaan tule 
mieleen, millä paikkakunnil-
la olen sattunut voittamaan 

mitenkin paljon, mutta muis-
tot mukavista kohtaamisista 
vanhojen ja uusien pingis-
tuttavien kanssa sekä kilpai-
lujärjestäjien vieraanvarai-
suus ovat piirtyneet mielee-
ni sitäkin tarkemmin.

Edellä mainitun kaltai-
sia kommentteja olen kuul-
lut myös huippu-urheilijoi-
den sanoneen. Eli ehkä me 
emme elä täällä niin pal-
jon kilpailusta, vaan yksey-
den tunteesta, jota erilaisis-
sa voimaannuttavissa ja ren-
noissa tapahtumissa saam-
me kokea. 

Rentoutta pöytätennik-
sessä tarvitaankin, sillä mai-
lan puristajien lyönnit sin-
koavat useammin minne sat-
tuu ihan lajin teknisyydestä 
johtuen. Ja on myös biologi-
nen fakta, että jännittyneenä 

liikkeet hidastuvat ja muut-
tuvat kömpelömmäksi.

Pitäkäämme siis muka-
vat kilpailut, joissa pela-
taan rennosti, mutta täysil-
lä. Toivottavasti myös ylei-
söä löytäisi paikalle. Yleisöl-
lä on lupa jännittää täysillä 
sillä samaan aikaan, kun tai-
tavat kilpailijat yrittävät pi-
tää pöytätenniksen avaina-
sian eli samanaikaisen ren-
touden ja täysillä yrittämi-
sen hallussa. 

Toivomme myös, että tur-
vaväleistä ja käsihygienias-
ta pidetään jokaisen hallille 
saapuvan osalta niin hyvää 
huolta, ettei jännityksen ai-
heena ole koronatartunnan 
pelko.

                JUHA JULMALA
PeTon pöytätennisjaoston 

                       puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Muistan kirkkaasti johtaja-
koulutukseni ensimmäiset 
päivät. Kokenut yliluutnant-
ti opasti aikuisuutensa kyn-
nyksellä olevia nuoria Reser-
viupseerikoulun Maneesin 
salissa. Palavin silmin hän 
kertoi, kuinka johtajuus läh-
tee ennen kaikkea siitä, et-
tä asettuu joukkonsa osak-
si. Ei sen yläpuolelle. Kuin-
ka kyse on ennen kaikkea 
taidosta: luottamuksen ra-
kentamisesta ja kehittymi-
sestä. Kaukaisuudessa siin-
tävän päämäärän tuomises-
ta tähän hetkeen. Yhteises-
tä matkasta.

Nämä opit eivät olleet tar-
koitettu ainoastaan ohikiitä-
vää, oliivinvihreää hetkeä 
varten. Koko yhteiskuntam-
me on rakennettu saman, 
osallistumisen periaatteen 

juurelle. Kuinka johtajuudes-
sa on kyse taidosta, joka kos-
kettaa meistä jokaista. Poh-
jimmiltaan on kyse esiin as-
tumisesta ja vastuuntunnos-
ta. Rinnalla eläjien tukemi-
sesta. Ei trendikkäästä teo-
riasta tai asemasta, joka on 
varattu pikkuherroille vaan 
arkipäiväisen yhteiselon yti-

mestä.
Vuosi 2020 on ollut haas-

tava, sitä ei varmasti kukaan 
kiellä. En edes pysty kuvitte-
lemaan, mitä kaikkea näiden 
rivien lukijana olet käynyt lä-
vitse. Omalla kohdallani ke-
vät osoitti ainakin kaksi asi-
aa: kuinka paljon synkempää 
onkaan, jos ei pääse enää 
liikkeelle tai näe enää tut-
tavia. Urheiluseura on mitä 
parhain vastaus molempiin 
tarpeisiin. Yhteisiä ideoita 
toteumalla voi myös konk-
reettisesti rakentaa eläväi-
sempää ja yhteisöllisempää 
kylää. Siinä on arvo jo itses-
sään.

Seura ei ole juuri mitään, 
ellei se kykene elämään ih-
mistensä mukana. On seu-
ran vastuulla, että jokainen 
seuralainen voi kokea pääse-

vänsä osallistumaan ja kehit-
tymään. Jotta jokainen koki-
si saavansa mukaan sellaiset 
eväät, joilla hyvinvointi aina 
kasvaisi osallistumisen myö-
tä. 

Seura ei ole juuri mitään 
ilman yhteistyökumppanei-
taan ja tukijoitaan. Kiitän tei-
tä uskollisuudestanne ja si-
toutumisesta yhteiseen ky-
läämme tällaisenakin aika-
na. Mikäli vain suinkin voim-
me vuorostamme olla avuk-
si, haluamme siitä Toiveessa 
aina tietää. Muistammehan 
myös itse tukea paikallista. 
Yhteisöt kehittyvät vain sil-
loin, kun esiin nouseminen 
tapahtuu joukon itsensä kes-
kuudesta.

   MATIAS JUUPALUOMA
                   puheenjohtaja
          Peräseinäjoen Toive

Suomen paras johtajakoulu
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Ajatus kaikkein alimpien 
luokkien SM-kilpailuista on 
vain viitisen vuotta vanha. 
Ensimmäisenä sen esittivät 
joensuulaiset, joiden ideaa 
oli Pöytätennisliitossa mu-
kava kannattaa. 
  Benedek Oláhin hienojen 
kansainvälisen pelien myö-
tä lajiin oli tullut paljon uu-
sia pelaajia, joille siihen as-
ti alin SM-luokka eli C oli kui-
tenkin liian kova. 

Muutaman vuoden koke-

muksella uskallan arvioida, 
että tämä kilpailu tulee kas-
vamaan. Jo nyt se loistava ta-
voite ja mahdollisuus ennen 
kaikkea vasta jonkin aikaa 
pelanneille junioreille. Pin-
gis on hienoa pelkkänä har-
rastuksena tai kuntoilunakin, 
mutta kilpaileminen on lopul-
ta kaiken urheilun suola. 

Pöytätenniksessä kilpai-
leminen on erityisen hie-
noa, sillä mainio ratingjär-
jestelmämme antaa jokai-

selle pelaajalle oman ”vah-
vuuslukunsa”. Se on yllättä-
vän tarkka ja antaa oikean 
kuvan kunkin yksilön tasos-
ta, ikään, sukupuoleen, ko-
koon tai vaikkapa fyysiseen 
vammaan katsomatta. On 
helppo väittää, että pöytä-
tennistä tasa-arvoisempaa 
lajia ei juuri ole. Esimerkik-
si 10-vuotias tyttö, 80-vuoti-
as mies ja pyörätuolipelaaja 
voivat käydä tasaiset kamp-
pailut, joissa voittajan en-

nalta arvaaminen on mah-
dotonta. 

Peräseinäjoella on tehty 
paljon etukäteistyötä kilpai-
lujen onnistumiseksi. Siksi us-
kallan luottaa, että kisat tule-
vat sujumaan erinomaisesti.  

Toivotan kisaajille iloa pe-
leihin ja kisaorganisaatiolle 
onnea järjestelyihin. Nauti-
taan peleistä! 

              ESKO HEIKKINEN
Suomen Pöytätennisliiton 

                       puheenjohtaja 

DE-SM on tärkeä kilpailu 

T:mi 
Mikko Annala

Koneurakointi

0500 269 530 0500 269 565

30 v
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Wanha Pokki
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045 651 2254

Peräseinäjoen Toiveen pöy-
tätennispelaajat Juha Jul-
mala ja Esa Wallius kävi-
vät viikonloppuna Helsingis-
sä pelaamassa Starin Syksyn 
Startti -kilpailuissa. Huomi-
onarvoista kilpailuissa oli 
ainakin pääkaupunkiseu-
dun junioripelaajien kehitys 
ja askel askeleelta Ruskea-
suonkin valloittanut pingis-
piireissä tuttu rento ja ystä-
vällinen tunnelma.

PeTolaisten osalta kilpai-
lusta oli tuomisina vain elä-
myksiä, sillä Esa Walliuksen 
ensimmäisen jatkokierrok-
sen pelit  luokissa M-1500 ja 
M-1400 päättyivät tiukkojen 
viisieräisten otteluiden tap-
pioihin vaasalaisen Kotiran-
nan Kunnon Aleksi Ikolalle 
helsinkiläisen Smashin Amir 
Alizadehille.

– Pelasin kisoissa ihan hy-
vää peliä, joten toivottavas-
ti D-luokan SM-kotiturnauk-
sessa viisieräiset käänty-
vät edukseni. Jatkossa täy-
tyy myös tehostaa fysiikka-
harjoittelua, että pysyy nuo-
rempien mukana, Wallius 
kommentoi.

Juha Julmalan pelit eivät 
tällä kertaa sujuneet tulok-
sellisesti kovin erikoisesti, 
ja ainoa jatkopaikka tuli luo-
kassa M-1300, jossa tuli sel-
vä tappio heti ensimmäisel-
lä kierroksella tikkurilalai-
sen TIP-70:n kovalle junio-
rille Vincent Joelle. Hän oli 
yksi kesän aikana eniten ke-
hittenyistä pääkaupunkiseu-
dun junioreista.

Juha päihitti  
Ismo Alangon

Saman luokan alkulohkos-
sa nähtiin kuitenkin turna-
uksen PeTolaisittain mie-
lenkiintoisin ottelu, kun Ju-
ha onnistui päihittämään 
pöytätennistä erityisen pal-
jon viime aikojen keikkatau-
on takia pelanneen laulaja-
na paremmin tunnetun Ismo 
Alangon.

– Näin kuuluisaa pelaajaa 
vastaan pääsee harvemmin 
pelaamaan. Urheilu on siitä 
hienoa, että peleissä ollaan 
samalla viivalla oli vastas-
sa kuuluisa laulaja, kansan-
edustaja tai sekatyömies. Is-
mo Alanko on kyllä oikein 
mukava ja rento kaveri eikä 
häntä tuntematon voisi ar-
vata kyseessä olevan julk-
kiksen, kertoi Julmala.

Helsingin reissulta elämyksiä kotiintuomisiksi

Jokaisella pingispelaajal-
la on omanlaisensa tarina. 
Tässä on yksi niistä. Ensi ker-
taa kokeilin pingistä 11-vuo-
tiaana.  Seuraava kerta oli-
kin kymmenen vuotta myö-
hemmin.  Siihen aikaan hain 
jokaisen pallon kämmenelle. 
Vasta 40 vuotta sitten rysty-
kin tuli jotenkin mukaan, kun 
hankin ensimmäisen näppy-
läkumini, jollaista ilman en 
ole sen jälkeen ollut.  Opette-
lemista kyllä riittäisi vieläkin.

Syksyllä 1977 työpaikka-
ni ilmoittautui pääkaupun-
kiseudun firmaliigaan.  Vuo-
desta 2008 lähtien olen ollut 
varamiehenä. Vuosina 2006-
2017 pelasin yli 60-vuotiai-
den 2-miehisfirmaliigaa. 

Pingisurani huippu oli fir-
maliigan SM-kilpailujen C-
luokan nelinpelin hopea v. 
1998.  Kun on tarpeeksi hyvä 
pari, tuollainenkin on mah-
dollista. 

Juha Rimpiläinen olikin 
pari vuotta myöhemmin jo 
A-luokassa. Pelasimme koh-
talaisen paljon keskenämme. 
Juha yritti aina jättää mei-
käläisen nollille. Varsin usein 
hän siinä onnistuikin.  Yli 
60-vuotisten firmaliigassa 
sain ns, puhtaan pelin palkin-
non,  jossa oli teksti ”Voitta-
maton”.  Jostain syystä peli-

kaverini eivät viime aikoina 
ole ymmärtäneet ketä vas-
taan pelaavat.

Aikoinaan nousin vahin-
gossa itselleni liian kovaan 
C-luokkaan. Joka sinne jou-
tui ei pudonnut koskaan 
enää D-luokkaan, joka oli-
si ollut omaa tasoani.  Mo-
tivaatiota lähteä mihinkään 
kauemmaksi kisoihin ei li-
sännyt se, että käytössä oli 
siihen aikaan cup-systeemi. 
Heti tappion jälkeen ulos. 
Onneksi tuli sitten tuo moni-
en aluksi jyrkästi vastustama 
rating-systeemi pooleineen. 

Se vaikutus C-luokkaan 
nostamisesta oli, että ra-
tingsysteemiin siirryttäes-
sä vuonna 2009 sain alku-
ratingiksi komean 1542. Se 
on noin 800 pistettä parem-
pi kuin nykyinen ratingini!  
Tuntuu, etten aikaisemmin 
pelannut paljonkaan parem-
min ja ikäkin on vain nume-
roita. Pisteet vaan menevät 
nykyään paljon helpommin 
kuin ennen. Taso on nous-
sut selvästi. Monilla kovilla 
pelureillakin rating on laske-
nut 300-400 pistettä.

Yleensä osallistuin kilpai-
luissa kahteen luokkaan päi-
vässä. Eniten kävin kisois-
sa vuosina 2010-2016.  Kos-
ka pelini laatu ei oikein enää 
riittänyt kisoissa, pelattu-
jen erieni määrä oli huomat-
tavasti kilpailukykyisempi. 
Vuosi 2016 oli paras vuote-
ni määrällisesti, 10903 erää. 

Viime vuosina tärkeim-
piin pingistapahtumiini ovat 
kuuluneet lähinnä Kauhaval-
la pidetyt pingisturnaukset. 
Useimmiten mukana ovat 
olleet Tenho Harri ja Juha-
ni Tevaniemi. Turnauksia on 
edeltänyt jokaisen vahva us-
ko omiin kykyihin eikä sitä 
ole ujosteltu tuoda esiin. 

Turnauksen jälkeen sitten 
on löytynyt mitä erilaisimpia 

hyviä selityksiä miksi kaikki 
ei mennytkään suunnitel-
mien mukaan. Jostain syys-
tä minä olen useimmiten vii-
me vuosina  joutunut selittä-
mään miksi tulin himmeim-
mälle mitalisijalle tällä(kin) 
kertaa. 

Vielä viitisen vuotta sitten 
Tenho ja Juhani olivat vas-
taantulijoita. Näppylämaila-
ni teki tehtävänsä.  Nykyään 
he pelaavat ihan eri tasolla 
kuin aiemmin. Tilastot ker-
tovat, että Tenhon eräjohto 
on nyt  1828-1304 ja Juha-
nin 803-457.

Tilastoja tärkeämpää ovat 
vuosien mittaan tulleet hy-
vät pelikaverit ja ystävät. 
Kaiken kaikkiaan olen pe-
lannut otteluita 1635 eri pe-
laajan kanssa. Enää en muis-
ta heistä ulkonäöltä puolia-
kaan. 

Muutamien hyvien kave-
rien kanssa viestittelemme 
jatkuvasti pingiskokemuksis-
tamme ja sovimme seuraa-
vista peleistämme. Jostain 
syystä perhettäni on huvit-
tanut vieläkin parikymmentä 
vuotta sitten katsomamme 
japanilainen elokuva ”Elämä 
on yhtä pingistä”. 

             MARTTI KANGAS
                PeTon kokenein    

                    veteraanipelaaja

Minun pingishistoriani

PeTon Juha Julmala onnistui päihittämään M-1300 -luokassa musiikkimaailmasta hyvin 
tunnetun Ismo Alangon.

Kuvassa Martti Kangas pii-
rinmestaruuskilpailuissa.

LVI-VIITALA OY
Keskustie 44, Peräseinäjoki

06-4174 508 ja 0500-565 636

Laadukkaat 
POLTTOPUUT 

toimittaa

0400 883 963

Neste Peräseinäjoki

Karhutie 2, PERÄSEINÄJOKI
0500-639002   www.oshm.fi

RENGAS JA NIVEL 
SERVIISI

Tero 0400 766 958

maalausliike
 köykkä ky

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.

SM-kisan aikataulut  
RitolaHallissa

www.laki-turva.com
Ilmajoki

VT Kari Maukonen
040 1346 800

Rautakatu 3, 
61100 Peräseinäjoki

0500-667 551
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Maailmassa on aivan liian 
vähän alusta asti aikuisen ja 
lapsen yhteiseen tekemiseen 
perustuvia liikuntamuotoja. 
Nallepaini on suunniteltu ja 
kehitetty vastaamaan tähän 
tarpeeseen. 

Nallepaini onkin harras-
tus, johon lasta ei viedä, 
vaan jonne mennään yhdes-
sä lapsen kanssa. Nallepai-
ni on aikuisen ja lapsen (2-
4 -vuotiaat) yhteinen, liikun-
nallinen hetki, jossa kuntoi-
lu ja toiminta perustuvat yh-
dessä tekemiseen.

 Nimestään huolimatta, 
nallepainissa ei ole kyse pai-
nista, vaan kyseessä on leik-
kimielisestä liikunnasta, ke-
hon hallinnasta, tasapainoi-
lusta, erilaisten temppujen 
tekemisestä ja keskittymis-
kyvyn parantamisesta. Nal-
lepainissa saa hyvää kunto-

liikunta myös lapsen muka-
na oleva vanhempi. 

Nassikkapaini on tarkoi-
tettu 5-6 vuotiaille. Nassik-
kapainissa harjoitellaan ryh-
mässä toimimista ja yhteis-
ten harjoitussääntöjen opet-
telua. Itse harjoittelu sisäl-
tää leikkejä ja leikkimielisiä 
kilpailuja, pelejä, voimailua, 
peruskoordinaation opet-
telua, tasapainoilua, kehon 
hallintaa sekä hieman pai-
nin alkeita. Nassikkapainin 
ja nallepainin suurin ero on 
siinä, ettei nassikkapainissa 
ole huoltajaa mukana.

Nalle- ja nassikkapaini on 
tarkoitus aloittaa syyskuun 
puolivälissä. Ilmoitamme al-
kamisesta PeTo:n seurapals-
talla. Tervetuloa mukaan uu-
det ja vanhat nalle- ja nassik-
kapainijat. 

Nalle- ja nassikkapaini

Peräseinäjoen Toiveen len-
topallotoiminta eli kulta-ai-
kaansa 90-luvulla, kun jouk-
kue pelasi nelossarjassa ja 
nousi välillä jopa kolmoseen-
kin. Lopulta kuitenkin ala-as-
teen salin liian pieni koko ja 
nousevat kustannukset sai-
vat paikalliset harrastajat 
keskittymään harrastetoi-
mintaan ensin nelossarjassa 
ja nyttemmin satunnaisiin 
puulaakiturnauksiin osallis-
tumalla.

– Meillä on vuorot tiistai-
sin ja torstaisin klo 19.30–21 
sekä lauantaisin klo 16–18. 
Saamme aina hyvät pelit ai-
kaan, mutta ei porukkaa kyl-
lä liikaa ole, eli ehdottomas-
ti mukaan mahtuu uusia pe-
laajia. Jos tämän jutun kaut-

ta löytyisi joku, joka on jos-
kus aiemmin pelannut niin, 
että perustekniikka on hal-
lussa niin mukaan mahtuu, 
kommentoi jaoston pitkäai-
kainen puheenjohtaja Juha 
Koivisto.

Lentopallojaoston vuoden 
2020 tavoitteisiin kuuluu li-
sätä nuorempien osallistu-
mista toimintaan sekä jär-
jestää ystävyysotteluita lä-
hiseurojen kanssa. Alueella 
on monia aktiivisia harraste-
porukoita, joille järjestetään 
kohtalaisen usein myös puu-
laakiturnauksia.

PeTon pelivuoroilla käy 
monen ikäisiä ja tasoisia 
miehiä ja naisia pelaamas-
sa, ja tunnelma on sopivan 
leppoisa, mutta kuitenkin ur-

heilullinen. 
Harrastus on oikein mu-

kava kunnonkohotusmuo-
to, jossa pääsee hyvien suo-
ritusten avulla onnistumis-

ten makuun ja tietysti myös 
rentoon sosiaaliseen kans-
sakäymiseen pelikaverien 
kanssa.

             JUHA JULMALA

Lentopallo täyttää salin harrastajilla

Peräseinäjoen Toiveen mies-
ten salibandyjoukkue pelasi 
parhaimmillaan kakkosdivi-
sioonassa, ja siellä tuli myös 
menestystä tasaiseen tahtiin 
joukkueen taisteltua sarjan 
keskikastissa. 
  Muutama vuosi sitten seu-
ran salibandyjaosto herä-
tettiin uudelleen käyntiin, 
kun Tytti Ristilän johtama 
”Flikat”-porukka alkoi pelaa-
maan seuran alla harraste-
salibandya.

Porukan treenit ovat nyt 
olleet maanantaisin ja kes-
kiviikkoisin RitolaHallissa ja 
Toivolanrannan koulun salis-
sa, kun Alaviitalan liikunta-
halliin ei ole päässyt. Terve-
tulleita toimintaan ovat kaik-
ki liikunnasta kiinnostuneet 

naiset eikä aiempaa koke-
musta lajista tarvita.

– Nyt kun emme ole pääs-
seet Alaviitalan liikuntahal-
liin niin on ollut mukava pela-
ta isommalla kentällä. Monet 
ovatkin toivoneet, että aina-
kin toinen vuoro jäisi pysy-
västi jompaankumpaan näis-
tä Peräseinäjoen keskustan 
saleista, Ristilä kertoi.

Hänen mukaansa toiminta 
on pääasiassa hauskanpitoa, 
mutta myös kisailemaan on 
lähdetty.

– Olemme kokeilleet osal-
listua turnauksiin ja siellä 
on kyllä tullut liikuntaa, kun 
on koittanut pysyä huippu-
pelaajien kuten opettajien 
vauhdissa. Hetkeen aikaan 
emme ole pelanneet ottelui-

ta, mutta ehkä taas jossain 
vaiheessa innostumme, kun 
hiljattain ryhmäämme on 
liittynyt muutama nuorem-
pi pelaaja.

Toiminnasta kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä Tyttiin. 
Yhteystiedot löytyvät Toi-
veen nettisivuilta.

               JUHA JULMALA

Salibandy liikuttaa Flikkoja 

Peräseinäjoen liityttyä Sei-
näjokeen vuonna 2005 moni 
saattoi miettiä mihin suun-
taan asiat lähtevät mene-
mään, kun ollaan osa suu-
rempaa kaupunkia. Tässä 
maailmassa missään asias-
sa ei varmasti päästä kaikkia 
miellyttävään ratkaisuun, ja 
aina on parantamisen varaa, 
mutta ei Peräseinäjokea olla 
kuitenkaan kaupungin pääs-
sä unohdettu.

Liikuntatoimenjohtaja An-
ne Kotilan mukaan kaupun-
gille on tärkeää, että erilaisia 
liikuntamahdollisuuksia tar-
jotaan jokaisen kaupungin-
osan asukkaalle.

– Panostamme lähiliikun-
tapaikkojen, kuten koulujen 
pihojen ja kenttien hoitoon, 

joten haluamme kannustaa 
asukkaita käyttämään niitä 
myös kouluajan ulkopuolel-
la. Infrastruktuurin kunnos-
sa pitämisen lisäksi panos-
tamme myös ohjattuun toi-
mintaan. Kaupungin liikun-
nanohjaajat vetävät erilai-
sia ryhmiä kuten vesijump-
pia, mihin kaikki ovat terve-
tulleita, Kotila kertoi.

Koulujen pihoissa liik-
kuminen ja pelailu on kai-
ken ikäisille ilmaista.  
  Sisäliikuntapaikoista eten-
kin Toivolanrannan koulun 
salissa ja Alaviitalan vast-
ikään valmistuneessa liikun-
tahallissa on paljon vapai-
ta vuoroja. Niiden käyttä-
minen on junioreille ilmais-
ta ja aikuisille hyvin edullis-

ta varsinkin järjestäytyneil-
le yhdistyksille. Siksi Perä-
seinäjoen Toive onkin pyrki-
nyt kannustamaan jäseniään 
kuntoliikuntaryhmien perus-
tamiseen ja lasten liikunnan 
ohjaajiksi.

– Pyrimme kaikin puolin 
tukemaan lasten ohjaajiksi 
tai aikuisten toiminnan ve-
täjiksi haluavien toimintaa 
ja tarvittaessa kouluttautu-
mista. Toiveessa ei jätetä te-
kijöitä yksin, vaan yhdessä 
tekemällä ja jaostojen kes-
kinäisellä yhteistyöllä py-
ritään tekemään jokaiselle 
mielekkäät olosuhteet seu-
ran toiminnassa mukana-
oloon, kommentoi Toiveen 
puheenjohtaja Matias Juu-
paluoma.

Kaupungin hallintoelimis-
sä peräseinäjokisten puolia 
pitävät paikalliset valtuute-
tut. Kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Kati Ojanie-
men mukaan Peräseinäjoen 
liikunta on tällä hetkellä hy-
vällä tolalla. 

– Liikunta ja urheilu ovat 
yksi tärkeimpiä hyvinvoin-
nin edistäjiä. Päätöksente-
ossa me valtuutetut kiinni-
tämme huomiota siihen, mi-
ten mahdollistetaan laaduk-
kaat liikunta- ja urheiluhar-
rastusmahdollisuudet. Esi-
merkiksi Peräseinäjoella lii-
kuntatilojen hyvä käyttö-
aste kertoo siitä, että tilo-
ja käytetään, Ojaniemi kom-
mentoi.

            JUHA JULMALA

Kaupunki kannustaa liikkumaan
Nallepaini on suosittua ja tuonut lisää vilinää RitolaHallin 
painisaliin. Kuva: Pasi Koivula.

Nassikkapainissa pääsee jo itsenäisen harjoittelun ma-
kuun. Kuva: Pasi Koivula.

Flikat iskevät salibandypalloa maaliin pari kertaa viikos-
sa.

Lentopallon pelivuoroissa käy monenikäisiä ja -tasoisia 
harrastajia. Mukaan mahtuu lisää pelaajia.
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