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Kannet 
kätkevät 
pitkän uran

Eeva-Liisa ja Kari Tuomela löytävät leikekirjoista koko ajan uutta ja mielenkiintoista muisteltavaa. Yksittäiset ottelut ovat 
säilyneet hyvin mielessä.

KUVAT RIITTA RINTAMÄKI

VOLLEYJYMY Päätoimittaja Katariina Toivola
Tekstit Terttu Karhumaa, Marja Tyynismaa
Taitto monityö pertin tmi

KUMMI MUKANA
JOUKKUEEN ARJESSA

KUVA JOUKKUEEN ARKISTO
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Nurmon Jymyn Osku-Eemeli Hautala 
valittiin eniten kehittyneimmäksi pe-
laajaksi B-ikäisten aluejoukkueessa.

Uuden edessä 
kohti tulevaa 
kautta

KUVA MARKKU HAUTALA KUVA MIIKA TUOMINEN

KUVA KUVASEPPÄLÄ

Jymyn 07-tyttöjen joukkue on Sei-
näjoen seurakunnan tämän vuoden 
kummijoukkue. Korona rajoitti 
kevään yhteistyötä, mutta loppu-
kesästä kummi ja joukkue ovat 
päässeet pelaamaan minigolfia 
Törnävälle.

- Ajattelimme, että seurakunta 
on luonteva ja luotettava tukija 
joukkueen yhteiselle tekemiselle 
pelikenttien ulkopuolella. Samalla 
tytöt pääsevät tutustumaan seura-
kunnan nuorisotyöntekijöihin ja 
kurkistamaan nuorisotyön toimin-
taa, kertoo yhteistyöstä joukkuees-
sa vastaava Liisa Pinta.

Seurakunnassa kummiyhteis-
työstä vastaa nuorisotyönohjaaja 
Matti Pihlaja. Hänelle toiminta 
on antanut huiman määrän uusia 
kokemuksia.

- Lajien kirjo on ollut laaja aina 
jääkiekosta muodostelmaluiste-
luun ja jalkapallosta joukkuevoi-
misteluun. Olen oppinut hirveän 
paljon junioriurheilun maailmasta, 
ja tietysti myös lajien erityispiir-
teistä, hän sanoo.

Pihlaja kiteyttää kummitoimin-
nan siten, että seurakunta haluaa 
olla mukana joukkueen arjessa, 
tukea ja auttaa.

- Käytännössä toiminta on kum-
mijoukkueleirejä, ryhmäytymistä, 
kisoissa ja turnauksissa mukana 
olemista. Olemme myös tavanneet 
pelata eeppisen ottelun seurakun-
nan työntekijöiden ja kummijouk-
kueen välillä. 

Kummijoukkuetoiminnalla on 
ikää jo reilut kolme vuosikym-
mentä. Yhteistyötä joukkueiden 
kanssa tehtiin jo aiemmin, mutta 
virallisesti se aloitettiin vuonna 
1988. Ensimmäinen kummijouk-
kue oli S-kiekon C-juniorit. 

Pihlaja kuvaa toiminnan perus-
ajatukseksi lasten liikuntaharras-
tusten tukemista. 

- Jokainen kummijoukkuevuosi 
on erilainen, eikä meillä ole val-
mista kaavaa siihen, miten men-
nään. Toiminta suunnitellaan jouk-
kueen kanssa yhdessä vastaamaan 
mahdollisimman hyvin joukkueen 

tarpeisiin, hän kertoo.
Jymyn tyttöjen oli tarkoitus na-

pata Pihlaja mukaan kevään tur-
nausreissulle Vesannolle, mutta 
korona perui koko turnauksen. 
Yhteyksiä on jouduttu hoitamaan 
etänä.

- Syksyksi on suunnitteilla ilta 
sisäkiipeilypuisto Murikassa ja 
marraskuussa on tarkoitus pitää 
päiväleiri Honkiniemessä. Toivot-
tavasti loppuvuoden yhteistyötä ei 
tarvitse hoitaa etänä, sanoo Liisa 
Pinta. 

Kummijoukkue valitaan vuosit-
tain. Valmista kriteeristöä ei ole 
olemassa, mutta lähtökohtaisesti 
joukkueen toivotaan koostuvan 
12-14-vuotiaista.

- Valinta tehdään tulleiden ha-
kemusten pohjalta. Yleensä jouk-
kueet kertovat niissä, millaista 
toimintaa haluavat. Niitä sitten 
puntaroidaan ja mietitään, mitä 
seurakunnalla olisi kullekin jouk-
kueelle annettavanaan. Monta ker-
taa valinnan tekeminen on ollut 
tosi, tosi hankalaa, Pihlaja sanoo.

Nurmon Jymyn 2007 syntyneet tytöt ovat Seinäjoen seurakunnan tämän vuoden kummijoukkue. Korona on vaikeuttanut 
yhteistä tekemistä, mutta loppukesästä päästiin jo minigolfaamaan yhdessä.

Nurmon Jymyn 06-07-tytöt pääsivät näyttämään taitojaan U15-tyttöjen maa-
joukkueryhmässä. Mukana Elsi Karjanlahti, Aino Kantokoski, Emma Kattelus, 
Sara Tuominen, Tilda Tuuri ja Helmi Haapoja.

Näinhän tässä helposti käy.
Kun Tuomelan Kari ja Ee-

va-Liisa levittävät keittiönsä isolle 
pöydälle leikekirjat, ei muistoista 
ja tarinoista ole tulla loppua. Ai-
neistoa kun löytyy aina 1980-lu-
vun loppupuolelta lähtien. 

- Tornioon mentiin miesten 
kanssa junalla. Päästiin Ouluun ja 
juna meni hajalle, piti odottaa uut-
ta veturia. Varttitunti ennen ottelua 
oltiin Torniossa, ja voitettiin otte-
lu 3-0, vaikka torniolaiset olivat 
siihen mennessä voittaneet kaikki 
ottelunsa, pysähtyy Kari Tuomela 
Ilkassa olleeseen pieneen uuti-
seen ja muistaa tarkalleen miesten 
1-sarjan tapahtumat 2000-luvun 
alkuvuosilta.

Eevis jatkaa:
- Se oli se peli, johon minä en 

päässyt mukaan, kun olin töissä. 
Niinpä. Eeva-Liisa ja Kari ovat 

kiertäneet lentopallo-otteluita rinta 
rinnan jo vuosikymmenten ajan: 
Kari valmentajana, Eevis huolta-
jana. Ensin miesten kanssa viisi 
vuotta, sen jälkeen naisten joukku-
een kanssa ensin 1-sarjaa ja lopulta 
kolme kautta liigaa.  

- Miesten kanssa oltiin liigakar-
sinnoissa neljänä vuotena. Naisten 
liiganousu kesti vähän pidempään, 
mitä aluksi suunniteltiin, kymme-

nisen vuotta, Kari toteaa ja näyt-
tää vuoden 2007 tietämiltä olevaa 
otsikkoa, jossa todetaan Jymyn 
1-sarjan naisten tähtäävän liiga-
nousuun.

Kari Tuomela päätti uransa nais-
ten liigajoukkueen valmentajana 
viime kauteen.  Oikeastaan uran 
ja kauden päätti korona, joka kes-
keytti pelit ja lähetti muun muassa 
jenkkipelaajat pikavauhtia koti-
maahansa.

- Ei ole ollut vuotta, jolloin kau-
si ei olisi päättynyt itkuun joukku-
een hajotessa. Tänä vuonna niin 
ei käynyt, kun kauden päättäjäiset 
jäivät pitämättä, Kari sanoo ehkä 
hieman haikeana.

Päivätyön ja valmentamisen yh-
distäminen ei ole ollut helppoa. 
Viime kausi oli erityisen hankala, 
kun vieraspeleistä suuri osa osui 
arki-iltaan.

- Tultiin joskus neljän aikaan pe-
lireissulta, ja aamulla piti mennä 
yhdeksäksi töihin, oli se melkois-
ta, Eevis huokaa.

- Joskus laskin, että lentopallon 
kanssa työvuosia on tullut tehdyk-
si varmaan kymmenen, sellaiset 
40 tuntia viikossa. Nyt ei käsitä, 
miten sitä on jaksanut, Kari jatkaa.

Onni on ollut joustava työnan-

taja. Kari kertoo, että tarjouksia 
valmentajan pesteistä on vuosien 
saatossa tullut eri puolilta maata, 
mutta ei hän ole niihin tarttunut. 
Yksi syy on ollut hyvä työpaikka.

- Ja hyvä on, että en ole lähte-
nyt. Harrastus on auttanut työssä ja 
työstä on ollut tukea harrastuksel-
le. Jymyssä on ollut kiva olla, Kari 
kiittelee.

Mitään jäähyväisiä ei tässä kui-
tenkaan olla jättämässä. Jo kesällä 
B-tyttöjen taustaryhmään kuuluva 
Sami Heinimäki otti yhteyttä, ja 
kyseli, josko Kari lähtisi mukaan 
Risto Mäkisen luotsaaman lahjak-
kaan joukkueen valmentajatiimiin.

- Olin sanonut Katariinalle (Toi-
vola), että jos joku joukkue tarvit-
see apua, olen käytettävissä.

Työ junioreiden kanssa on sitä, 
mistä Kari omien tyttäriensä kans-
sa aikanaan aloitti. Menestystäkin 
tuli ihan mukavasti, mistä ovat to-
disteena leikekirjan lukuisat kuvat 
ja jutut muun muassa SM-kultami-
talisteista.

- Olin aluevalmentajana pitkään, 
ja aineistoa valmennukseen on 
varastossa salkkukaupalla. Joka 
kerta kun menen treeneihin, mietin 
etukäteen, mitä tehdään ja miten 

tehdään. Kiva tuollaisen porukan 
kanssa on treenata, Kari sanoo in-
toa äänessään. 

Eeva-Liisa jää eläkkeelle lo-
kakuun lopussa. Kari jatkaa töitä 
vielä kevättalveen saakka. Sen 
jälkeen on aikaa pistää leikekirjat 
kuntoon, sillä työ on kesken ja jut-
tuja liimattavaksi riittää vielä mel-
koinen määrä. 

- Kaikki liigakauden jutut ovat 
lipaston laatikossa aikajärjestyk-
sessä, Eevis paljastaa.

On ehkä syytä tarkentaa, että jut-
tuja on kaksi laatikollista. 

 

Eeva-Liisa 
vilauttaa lipaston 
laatikoita, joihin 
hän on kerännyt 
liiga-ajan jutut 
aikajärjestyk-
seen odotta-
maan leikekir-
jaan pääsyä.

Mielenkiintoinen kevät ja kesä ovat ta-
kana. Korona on tuonut elämään mon-
ta uutta asiaa. Viime kausi loppui kuin 
seinään maaliskuulla, kesän aikana on 
harjoiteltu käsidesin kanssa kulkemista 
ja käsien oikeaoppista pesemistä. 

Visiiri on päässä, kun nähdään kotiotteluissa, outo ja ihmeellinen 
asia minulle. Teille katsojille on myynnissä hengityssuojaimia Nur-
mohallin kioskilla kahvin lisäksi, kun tulette seuraamaan kotiotte-
luita. Monta kertaa on tullut mieleeni syksy, miten kausi saadaan 
käyntiin, kaikki ohjeet ja suositukset käytäntöön. Ennen kaikkea 
askaruttaa, miten pysymme terveinä eikä joukkoaltistumisia tule, 
jotta saamme sarjakauden vietyä läpi ilman isompia katkoksia.

Uuden kauden edessä kuitenkin olemme ja neljäs liigakausi pyö-
rähtää viikonloppuna käyntiin. Liigasivuilla on nähtävillä katsojan 
ohjeistus eli miten tulisi käyttäytyä, kun tulette katsomaan uudistu-
neen liigajoukkueen otteluita. Samoja ohjeita tulee toki noudattaa 
kaikissa ottelutapahtumissa ei vain liigaotteluissa. Näin jokainen 
voi omalta osaltaan tehdä sen minkä pystyy.

Uusi Kari - liigajoukkueen päävalmentajaksi
Liigajoukkueen valmennus uusiutui päävalmentajalla, etunimi on 
sama eli mennään jatkossa Kari Raatikaisen ohjeilla. Harjoitteluun 
ja tekemiseen on tullut uusia näkökulmia siitä, miten nuorta jouk-
kuetta viedään eteenpäin kohti jokaisen omaa unelmaa. Joukkueen-
johtaja on vahva nainen, viime kauden kehitysjoukkueen jojo, Päivi 
Peura. 

Meillä on tulevalle kaudelle tosi nuori ja eteenpäin pyrkivä jouk-
kue, jossa on mukana muutama konkari tasapainottamassa ja tuo-
massa kokemusta tekemiseen. Tällä hetkellä ulkomaalaisia pelaajia 
ei ole, sillä Koronan takia luvat ovat nyt jäissä. Tulevalla kaudella 
sarjasta ei kukaan putoa, joten meillä on todella hyvä hetki kasvat-
taa omia suomalaisia junioreita kohti isoja tehtäviä. Lisää joukku-
eesta ja päävalmentajan ajatuksia voit lukea lehden sivuilta. 

Onnea pelaajille ja taustatiimille tässä erikoisessa tilanteessa, 
viekää rohkeasti eteenpäin jokaisen omaa osaamista kohti tulevai-
suudelle asetettuja tavoitteita. Ollaan kaikki yhdessä nuoren jouk-
kueemme tukea ja kannustetaan heidät jokaisessa kotiottelussa hy-
vään lopputulokseen.

Miesten 1-sarjajoukkue - yllätyksiä täynnä
Tuleva kausi tulee olemaan miesten 1-sarjan osalta mielenkiintoi-
nen. Viime kausi näytti jo sitä polkua, millä miehet menevät. Ke-
sän aikana paluumuuttajia ja Ranen haastattelun luettuanne ette 
varmaan usko lukemaanne. Josko hänkin vielä pukisi Jymypaidan 
päälleen? Poikien juniorivalmentajana olen todella otettu joukku-
eesta ja näistä palaajista. Mennään isolla joukolla kannustamaan 
miesjoukkuetta kauden aikana. Olisihan se upeaa, jos taisteltaisiin 
1-sarjan mestaruudesta.

Uudet pelaajat - tervetuloa mukaan
Ekaluokkalaiset eli F-ikäiset ja lentisliikkari ovat aloitelleet harjoi-
tuksia syyskuun aikana. Hyvin vielä ehtii kaikenikäisiä uusia mu-
kaan. Käykääpä katsomassa junnusivuilta; jymylentis.sporttisaitti.
com, missä ja milloin harjoitellaan. Ottakaa suoraan yhteyttä ikä-
luokan jojoon ja menkää rohkeasti mukaan koko perheen voimin. 
Taustatekijöille on aina tilaa, on mukava harrastaa yhdessä oman 
lapsen kanssa. Yhdessä tekeminen kantaa koko elämän halki.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja seuraamaan otteluita. Luetaan 
Koronaohjeistukset läpi ja toimitaan niiden mukaan. Kyllä me tästä 
kaudesta selviämme kunnialla läpi.

KATARIINA TOIVOLA
JymyVolley Oy
Nurmon Jymy ry / lentopallojaoston puheenjohtaja
040 5450 280
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Heidi Hirvelä 
on kokenut 
lavis-vetäjä.

Haalin vasta uudistetulla tanssilavalla kelpaa tanssia niin 
humpat, valssit kuin rockitkin.

MIESTEN JOUKKUE:

Tomi Mäki (Yp/Hakk)

Sami Talvitie (Kt)

Joona Antikainen (Lib)

Simo Näkki (Yp)

Ville Kivenmäki (Pass)

Mika Mäntylä (Hakk)

Oskar Bodman (Kt)

Osku-Eemeli Hautala (Yp)

Eetu Järvi (Yp)

Timo Alanen (Lib)

Tuomas Ruuska (Yp)

Joel Itänen (Yp/Hakk)

Ville Kauppinen (Kt)

Jani Sippola (Pass)

Tuomas Hautala (Kt)

Matias Lammi (Kt)

Ville Larikka (Pass)

Aapo Huhtamäki (Kt)

Valmennus ym:

Slobodan Krljic

Ari Perämäki

Ossi Talvitie

Markku Hautala

Martti Vanha-Viitakoski

KUUSIKKOON SAA KISATA TOSISSAAN
Miesten 1-sarjajoukkue vahvistui kahdella kovatasoisella liigapelaajalla

KUVAT RIITTA RINTAMÄKI

KUVA RIITTA RINTAMÄKI

Miesten 1-sarjajoukkue on sopiva kokoonpano kokemusta ja nuorta osaajaa. Joukkuekuvaan ehti vain osa pelaajista.

LiveLavisLiveLavis  on ihan nappijuttuon ihan nappijuttu

Kahdeksan askelta eteen, kahdek-
san askelta taakse. Hyvänen aika, 
tämähän sujuu!

Mutta sitten. Vaihtoaskel vasem-
malle, toinen, vaihtoaskel oikealle. 
Rytmitajuton putoaa saman tien. 

Haalin lavan kupeessa Nurmos-
sa asuva Tuula Kuivamäki ei 
kyydistä putoa. Hän on harrasta-
nut lavista jo pidempään, eivätkä 
askelkuviot ole hänelle vieraita. 
Myös laviksen vetäjä Heidi Hir-
velä on tuttu nainen harrastuksen 
parista.

- Viime vuonna kävin laviksessa 
Kauhavalla, Lapualla, Seinäjoella, 
Pukkilansaaressa, Kuivamäki lis-
taa.

Lajin pariin hän löysi tuttavien 
kautta. Jo rippikouluikäisestä, 
ehkä jo hieman sitä ennenkin, la-
vatansseja kiertäneelle naiselle 
valssit, humpat ja rokit eivät ole 
vieraita, joten rytmi pysyy. Tanssin 
saloihin hän on opetellut Paston la-

valla Peräseinäjoella. 
- Parasta tässä on musiikki, ja 

onhan tämä hyvää liikuntaa. Uni-
kin on syvempää, kun on ollut 
illalla laviksessa ja vetänyt siellä 
itsensä hikeen, Kuivamäki sanoo. 

Heidi Hirvelälle laviksesta on tul-
lut työ. Ilta toisensa jälkeen hän 
vetää tanssimekon päälleen, lait-
taa mikrofonin korvalle ja aloittaa. 
Kansalaisopistossa hänellä on 18 
tanssituntia viikossa.

- Ensi alkuun olin kyllä vähän 
nihkeänä, kun työnantaja Unelma-
salilla ehdotti, että lähtisin koulu-
tukseen. Naama väärinpäin lähdin, 
mutta kun tulin takaisin, olin sitä 
mieltä, että tämähän onkin ihan 
nappijuttu, Hirvelä muistelee nau-
raen.

Hirvelällä on pitkä historia sekä 
kilpatanssijana että tanssinopetta-
jana. Hän oli oppinut siihen, että 
tanssi kulkee tarkkojen ja etukä-

Mikä Lavis?
• Lavatanssijumppa eli lavis on 

suomalainen ryhmäliikuntamuoto, joka 
kehitettiin vuonna 2014.

• Laviksessa tanssitaan ilman paria perin-
teisten lavatanssien tahtiin.

• Laviksen ohjaajia on Suomessa noin sata ja 
lavista tanssitaan noin kuudellakymmenellä 

paikkakunnalla.
• Konseptin ovat kehittäneet kouvolalainen 

Sirkku Pusa yhdessä Johanna Partasen 
kanssa. Lavis on rekisteröity 

 tavaramerkki, johon heillä on 
lisenssi. 

teen valmisteltujen koreografioi-
den mukaan. LiveLavis ei kulje.

- Tämä on helposti lähestyttävä 
laji, koska jokainen voi tanssia 
omalla tyylillään. Tunnelma on 
kuin lavatansseissa, vaikka kaikki 
tanssivat yksinään, Hirvelä heh-
kuttaa.

LiveLavis tuo lavalle niin nuoret 
kuin vanhatkin. Miehet kuitenkin 
puuttuvat, vaikka kyllä Hirvelä 
yksittäisiä rohkeita on ryhmissään 
kohdannut. Mukaan uskaltautu-
neet ovat kiitelleet.

- Lavatansseissa käydään nykyi-
sin oman parin kanssa, täällä voi 
tanssia, vaikka sitä omaa paria ei 
olisikaan, hän sanoo.

Hirvelän elämään tanssi tuli 
7-luokkalaisena. Hevostytölle 
kävi tallilla vahinko, hän putosi 
hevosen selästä, eikä äiti päästänyt 
enää harrastuksen pariin. Oli etsit-
tävä jotain muuta.

- Menin 
Lapuan Huis-
kuun, ja onnek-
si sain parin, jolla 
oli jo kokemusta. 
Me menestyimmekin 
ihan hyvin, hän kertoo.

Kun Hirvelä tanssittaa mui-
ta päivän ja illan, ei hän enää lenk-
kiä kaipaa. Ja sekin on mukavaa.

- Kun minulla on vapaapäivä, 
olen ihan kuollut. Onneksi on he-
vosia, joita käydä hoitamassa.

JymyVolleyn järjestämä Live-
Lavis jatkuu myös ensi kesänä. 
Haalin lava on varattu joka keski-
viikoksi toukokuun alusta alkaen. 
Heidi vetää, Tanssiorkesteri Ron-
do soittaa ja aivan varmasti myös 
Tuula on paikalla varmistamassa 
kunnon yöunet hyvän hikijumpan 
jälkeen.

Tällä (kin) kaudella Jymyn mies-
ten 1-sarjajoukkueella on, mistä 
ottaa pelaajia tositoimiin. Joukku-
eella on listoillaan peräti kahdek-
santoista miestä, mikä tarkoittaa 
väistämättä sitä, että jo pelipaikas-
ta päästään kisaamaan koko kau-
den ajan oikein kunnolla.

- Juuri nyt kaikki näyttää hyväl-
tä. Meillä on vahva joukkue, jos-
sa on sekä kokemusta että nuoria 
pelaajia, sanoo jo kahdeksannen 
valmentajakauden Jymyn miesten 
kanssa aloittava Slobodan Krljic.

Koronan päättämä kausi oli Jy-
mylle todellinen menestys. Krl-
jic kiittelee joukkuetta, ja iloitsee 
siitä, että viime kauden runko on 
säilynyt alkavalle kaudelle lähes 
samana. Se lupaa hänen mukaansa 
hyvää.

- Viime kausi oli minulle paras 
kausi joukkueen kanssa. Joukkue 
pelasi lähes koko kauden erin-
omaisesti. 

Erityisesti Krljic iloitsee voi-
tosta, jonka jymyläiset nappasivat 
hänen aiemmasta joukkueestaan 
Kyky-Betsetistä.  

- Se oli aivan superhienoa. Har-
mi, ettei meillä ollut mahdollisuut-
ta päättää kautta pelaamalla, mutta 
sellaista elämä on.

Pasi Luostarisen saappaat jäivät 

tyhjiksi, kun hän jätti vaihtopenkin 
pitkän linjan jymyläiselle Markku 
Hautalalle. Krljic uskoo, että yh-
teistyö Hautalan kanssa sujuu yhtä 
hienosti kuin se sujui Luostarisen 
kanssa.

- Markku tuntee lentopallon ja 
ymmärtää, mitä pitää tehdä, jotta 
saadaan paras mahdollinen tulos, 
hän kiittelee. 

Myös Krljic mietti pitkään, jat-
kaako vielä joukkueen valmenta-
jana. Jatkopäätökseen vaikuttivat 
asiat, jotka lähes herkistävät koke-
neen serbin.

- On ihan parasta, kun näen nuo-
ren pelaajan silmistä, miten he op-
pivat uusia asioita. Meillä on myös 
joukkue, jonka henki ei voisi olla 
yhtään parempi, mitä se nyt on.

Lopettamispäätöstä siirsi myös 
joidenkin pelaajien vahva vetoo-
mus valmennusuran jatkamisesta.

- Osa sanoi, että he lopettavat 
kokonaan, mikäli en enää jatka. 
Kaikki nämä asiat merkitsevät mi-
nulle paljon, vaikka tiedänkin, että 
kaikki eivät välttämättä ymmärrä 
minua, Krljic sanoo.

Jymyn joukkue vahvistui nimek-
käillä ja kokeneilla paluumuutta-
jillaa, kun Rovaniemellä jo useam-
man vuoden liigaa pelanneet keski-
torjuja Tuomas Hautala ja passari 

Jani Sippola suuntasivat kulkunsa 
takaisin kasvattajaseuraan. 

- Joukkueessa on hyvä ja ren-
to meininki. Se vaikutti paljon. 
Haluan myös jakaa nuoremmille 
pelaajille omalta uralta saatuja op-
peja, Sippola perustelee paluuta 
lakeuksille.

Vuonna 1990 syntynyt Sippola 
kuuluu Jymyn menestyksekkää-
seen ikäluokkaan, joka ehti juni-
orivuosina napata mitalin jos toi-
senkin niin alue- kuin valtakunnan 
tasollakin. Junnuvuosien jälkeen 
Sippola on pelannut ammattilaise-
na 12 vuoden ajan. Ulkomaanvuo-
det hän pelasi Belgiassa, Saksassa 
ja Romaniassa. 

- Ulkomailla pelaaminen opet-
taa itsenäiseksi. Siellä olet aina se 
”ulkomaan vahvistus”, jolta odo-
tetaan pelaajana enemmän. Mutta 
toki jokainen pelivuosi on ollut 
avartava kokemus ja aina on oppi-
nut jotain uutta sekä lentopallosta 
että elämästä, hän toteaa.

Viime kaudella vahvaa peliä 
esittäneet Mika Mäntylä ja Ma-
tias Lammi jatkavat joukkueen 
riveissä. Kokeneet Tuomas Ruus-
ka ja Timo Alanen kiusaavat edel-
leen nuorempiaan. Nuoremmasta 
polvesta viime kaudella syötöil-
lään väläytellyt Joel Itänen näh-
dään myös Jymyn paidassa. 

 - Meillä ei ole tavoitetta nous-
ta ylemmälle sarjatasolle. Me ha-
luamme voittaa niin monta ottelua 
kuin mahdollista ja pitää kentällä 
hauskaa, Krljic kiteyttää tiiminsä 
tavoitteet. 
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Antin unelma siirtyi vielä
Juuri nyt Ropposen Antin oli tar-
koitus valmistautua kauden pelei-
hin Sveitsissä uuden joukkueensa 
Biogas Volley Näfelsin kotisalissa 
yhdessä Miro Määttäsen ja Henrik 
Porkan kanssa. Toisin kävi - mies 
on kotona ja kuntouttaa syyskuun 
puolivälissä rasitusmurtumasta 
leikattua nilkkaansa. 

Miten tässä näin pääsi käymään?
- Juhannusviikolla olin tree-

naamassa maajoukkueen kanssa 
Kokkolassa. Aamulla oli pientä 
tuntemusta nilkassa, juttelin Pär-
mäkosken (maajoukkueen fy-
siikkavalmentaja) kanssa, ja hän 
arveli, että kyse on hermon väsy-
misestä. Illan treeneissä huomasin 
heti lämmittelyssä, ettei tästä tule 
mitään, Ropponen kertaa leikka-
usta edeltäneellä viikolla kotonaan 
Tanelinrannassa. 

Rasitusmurtuma löytyi 
magneettikuvissa seuraavalla 
viikolla. Helmikuun lopussa 
miehen nilkka pyörähti ilkeäs-
ti ottelutilanteessa. Jäikö siitä 
jotakin, joka edesauttoi rasitus-
murtuman syntyä, siitä ei Rop-
posen mukaan ole varmuutta. 

- Korona helpotti nilkan kun-
toutusta, kaikki treeni jouk-
kueen kanssa loppui. Pelasin 
golfia ja padelia, kävin puntilla. 
Kesällä tuli kutsu maajoukkue-
rinkiin, ja koin, että pyörähtänyt 
nilkka oli hyvässä kunnossa, hän 
kertoo.

Syksyllä piti yhdestä unelmasta 
tulla totta. Vuoden sopimus Sveit-
siin oli takataskussa, ja lähdön piti 
olla selvää. Ensimmäinen kausi 
ulkomailla poltteli kuusi vuotta lii-
gaa Suomessa pelanneen 25-vuoti-
aan hakkurin mieltä. 

- Se oli lopulta aika lyhyt petty-
mys. En minä tässä kunnossa pys-
tyisi auttamaan joukkuetta millään 
tavalla, Ropponen myöntää.

Nilkan kuntoutukseen menee 
varovaisen arvion mukaan kol-
misen kuukautta. Käytännössä se 
tarkoittaa sitä, että Ropposta tus-
kin nähdään syyskaudella kentällä 
edes treenivaatteissa. 

- Ensin täytyy etsiä fyssari, jon-
ka kanssa kuntoutusta tehdään. 
Kun ei ole mitään joukkuetta, se 

on löydettävä itse, hän sanoo.
Yhteydet Sveitsiin ovat säilyn-

eet, ja Ropponen on tyytyväinen, 
että siellä ollaan edelleen hänestä 
kiinnostuneita. Lentopallomaana 
Sveitsi on monelle vieras, Roppo-
sen mukaan maan taso on hieman 
heikompi kuin Suomessa.

- Sveitsin joukkueet ovat monel-
le näyttöpaikkoja. Siellä pelaa pal-
jon ulkomaalaisia, Näfelsiinkin oli 
tulossa kolme puolalaista ja kolme 
suomalaista. 

Syksyyn mahtuu muutakin. Rop-
ponen sanoo miettineensä, josko 
suorittaisi Kuortaneella kesken 
jääneen ylioppilastutkinnon lop-
puun. Lukio on käytynä, mutta 
yo-kirjoitukset tekemättä.

Fysio2000 
mukana 
JymyVolleyn 
treeneissä

Ensimmäinen pesti ulkomailla kaatui syyskuun puolivälissä 
leikattuun rasitusmurtumaan.

Antti Ropponen ehtii syksyn 
aikana rapsutella Väinö-koiraa. 
Leikatun jalan kuntoutus kestää 
kolmisen kuukautta. 

Fysio2000:n toimitusjohtaja Timo Tuuri 
näyttää Venla Raitalalle mallia painojen 
nostamiseen. JymyVolleyn naiset tree-
naavat fysiikkaansa entisen Pulssin tilois-
sa Hyllykalliolla. 

- Kevätkaudella haluan pelata, 
mutta siitä ei ole mitään tietoa, 
missä. Minulle ei ole mitään vä-
liä sillä, onko joukkue liigassa tai 
ykkössarjassa. Kaikki riippuu kun-
nosta, pelitaukoa tulee kuitenkin 
7-8 kuukautta.

Kasvattajaseura Nurmon 
Jymykään ei ole poissuljettu 
vaihtoehto. Ropponen sanoo, 
että monta kertaa on asiasta 
ollut puhetta.

- Jos vaikka olisin mu-
kana nostamassa Nurmon 
Jymyä miesten liigaan, hän 
naurahtaa. 

KUVAT ANTIN KOTIALBUMI

NOSTOPALVELU
UITTO OY

Nosturintie 5 | 60550 Nurmo
puh. (06) 412 7217

www.nostopalvelusuitto.fi
040 584 2972

tilitoimistohautala.fi

0400 565 096

KUVA RIITTA RINTAMÄKI

Puh. 045-149 2244
www.seinajoenturva-asennus.fi

RENGAS-TOMICO OY
Rengastie 6
60120 SEINÄJOKI
ark. 8-17 (la 9-13)

050 4090 628
info@rengastomico.fi
www.rengastomico.fi

facebook.com/rengastomico
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#1 Riikka Valkonen
yleispelaaja

180 cm, 23-vuotias
Kasvattajaseura Ylihärmän Junkkarit

TRANS HÄRMÄ OY

#2 Annina Keinonen
passari

172 cm, 31-vuotias
Kasvattajaseura Kurikan Ryhti
DATABROS SERVICES OY

#3 Mette-Maarit Aro
yleispelaaja

177 cm, 16-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

FYSIO2000

#4 Hetafiia Lähde
hakkuri

183 cm, 16-vuotias
Kasvattajaseura Jalasjärven Jalas

JALASTUULI

#5 Venla Raitala
yleispelaaja

174 cm, 21-vuotias
Kasvattajaseura Loimaan Jankko

PIRJON PAKARI

#6 Noora Rasinperä
yleispelaaja/hakkuri
177 cm, 18-vuotias

Kasvattajaseura KuLePa Kuortane
JYMY VOLLEY

#7 Jessica Salminen
yleispelaaja/libero
170 cm, 19-vuotias

Kasvattajaseura Raision Loimu
LAKEUS OFFICE

#8 Katariina Salminen
keskitorjuja

179 cm, 22-vuotias
Kasvattajaseura Laihian Luja
KOTIPIZZA HYLLYKALLIO

#10 Veera Honkanen
libero

172 cm, 17-vuotias
Kasvattajaseura KuLePa Kuortane

MOTO SEINÄJOKI

#11 Ada Peura
keskitorjuja

182 cm, 17-vuotias
Kasvattajaseura Laihian Luja

SIEVIN JALKINE

#12 Salla Rinta-Tassi
passari

174 cm, 23-vuotias
Kasvattajaseura Kurikan Ryhti

KURIKAN KAUPUNKI

#14 Silja Arohonka
yleispelaaja

177 cm, 17-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

POWER OIL

#15 Henni Rinta-Keturi
hakkuri

184 cm, 17-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

VÄRIMIEHET OY

AUKEAMAN KUVAT KUVASEPPÄLÄ

JymyVolley tuo liigaan nuoren joukkueen
Nurmon Jymyn neljäs liigakausi 
pyörähtää käyntiin uuden valmen-
tajan, Kari Raatikaisen johtama-
na. Vaikka korona on muuttanut 
niin joukkueen valmentautumista 
kuin yhteisiä harjoituksiakin, on 
joukkueella tavoite kirkkaana mie-
lessä.

- Uskon, että tällä kaudella 
viemme pelaajia eteenpäin yksi-
löinä eikä nuorelle joukkueelle 
voi kovin suuria menestyspaineita 
asettaa, pohtii Raatikainen.

Jymyn joukkue on nuori ja hy-
vinkin eteläpohjalainen. Joukku-
een keski-ikä on ainoastaan 19 
vuotta. Koronan vuoksi ulkomaa-
laisia pelaajia ei ole mukana, aina-
kaan vielä, joten nyt tarjoutuu lii-
gapelejä oman seuran kasvateille.

Joukkueen valmennuksesta 
ovat Kari Raatikaisen kanssa vas-
tanneet apuvalmentajina Jarkko 
Rinta-Keturi, Aapo Rantanen ja 
Teemu Rauhala. Yhteistyö jouk-
kueen kanssa on sujunut mallik-
kaasti.

- Milloinkaan ei voi tarpeeksi 
korostaa valmennustiimin merki-
tystä ja tiimi on tässäkin tapauk-
sessa helpottanut yhteistyötä jouk-
kueen kanssa. Usealle valmennus-
tiimimme jäsenelle pelaajisto on 
tuttu. Myös pelaajien positiivinen 
ja hyvinkin motivoitunut asenne 
on helpottanut yhteistyömme al-

Päävalmentaja haluaa viedä pelaajia eteenpäin yksilöinä ilman kovin suuria menestyspaineita

kutaivalta, kertoo Raatikainen.
Vaikka joukkue on nuori, se ei 

ole vaikuttanut harjoitteluun. Har-
joittelu tähtää liigatason otteluihin 
ja se tähtäimenään joukkue on har-
joitellut.

- Monelle pelaajalle liigatason 
harjoittelu on uutta ja määrällises-
ti harjoittelua on paljon. Tämän 
vuoksi keskustelut ja testit ovat 
isossa roolissa, miettii Raatikainen.

Korona on vaikuttanut JymyVol-
leyn harjoitteluun, kuten kaikkien 
muidenkin joukkueiden.

- Alkukesän varsin poikkeavat 
olosuhteet korostivat fysiikkahar-
joittelun osuutta ja kyllä joukku-
een rakenne muutenkin kääntää 
kesän harjoittelua fysiikkatreenin 
suuntaan. Lajiharjoittelu on hy-
vinkin lajin perusharjoitteiden 
tekemistä. Viikoittaiset pienpeli-
turnaukset kuuluivat ohjelmaan ja 
kesäpelien kuningatarkin löytyi. 
(Sara Niemi).

Kun ulkomaisia pelaajia ei juu-
ri nyt ole saatavilla, luovat oman 
joukkueen harjoituspelit pohjaa 
tulevalle.  Jymy on pystynyt pelaa-
maan jo muutamia harjoitusottelu-
ja Kuortaneella ja Kyyjärvellä.

- Joukkueen kokemattomuus nä-
kyy tekemisessä kilpailutilantees-
sa. Vastuu pelottaa, mutta nyt sitä 
on pakko ottaa.  Muutamaa pelattu 
harjoitusottelu ei kerro vielä isossa 

kuvassa koko totuutta, varsinkin 
kun peliaikaa on pyritty antamaan 
lähes jokaiselle harjoitusringissä 
olleelle kuudelletoista pelaajal-
le. Nähtäväksi jää, mihin tämä 
joukkue vielä pystyy.

Tuleva liigakausi on vielä osittain 
kysymysmerkki, johtuen koronas-
ta ja sen mahdollisista rajoituksis-
ta. Raatikaisen päätoive on se, että 

kausi pystyttäisiin pelaamaan.
- Ensiksi toivon, että liigakausi 

pystytään pelaamaan suunnitelman 
mukaan. Oma mielipiteeni on hy-
vin vahvasti terveyspainotteinen. 
Lentopallo, vaikka mahtava laji 
onkin, on hyvin vaatimaton asia 
tässä maailman myllerryksessä.

Vaikka liigakausi on vielä osin 
epävarmaa, yksi asia on varmaa, 
Raatikainen on mielellään Nur-

mossa.
- Olen tykännyt työskennellä 

täällä Nurmossa. Suunnitelmat 
seuran tulevaisuuden suhteen mo-
tivoivat ja halu viedä joukkuetta 
eteenpäin on korkealla. Joukku-
eemme ei ole vielä menestyksen 
aallonharjalla, mutta on varmasti 
tulevaisuudessa, kunhan kannus-
tamme ja tuemme nyt vielä niin 
nuorta joukkuettamme. 

#16 Rosamaria Salo
passari

173 cm, 17-vuotias
Kasvattajaseura Alahärmän Kisa

BETONILATTIA SALO OY

#9 Sara Niemi
keskitorjuja

182 cm, 26-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

LAKEUS SPORT

#13 Laura Penttilä
libero

162 cm, 18-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

LARVATALON TILA

JymyVolley aloittaa jo neljännen kauden naisten lentopalloliigassa. Tänä vuonna nuori ja vahvasti eteläpohjalainen joukkue lähtee kauteen kokeneen Kari Raatikaisen luotsaamana. 
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ENSIN URHEILIJA - SITTEN LENTOPALLOILIJA
KUVA RIITTA RINTAMÄKI

Pitkän uran naislentopallossa tehnyt Kari Raatikainen on löytänyt nopeasti paikkansa Jymy-perheessä. Salla Rinta-Tassi 
ja Venla Raitala ovat osa perhettä. 

Terveiset Jyväskylästä

KUVA CLAS-OLAV SLOTTE

KUVA JUHANI NIEMI

Jokainen lentopallojoukkue on 
oma tarinansa. 

Tämän on vuosien varrella op-
pinut Nurmoon tullut ammattival-
mentaja Kari Raatikainen. Hän 
on kokenut myös sen, että lento-
pallossa valmentajan ja pelaajan 
hyvä suhde on edellytys oppimi-
selle ja hyville tuloksille.

Kari Raatikainen on syntynyt 
Pielavedellä, missä hän vietti lap-
suutensa ja nuoruutensa. Siellä 
lentopallo oli Karin nuoruudessa, 
kuten on nykyisinkin, iso juttu. 
Kari itse ajautui lentopallon pariin 
C-ikäisenä.  Kun perusopit oli saa-
tu, hän pelasi joukkueensa kanssa 
aina siihen saakka, kun Perttelin 
Peikkojen joukkue nousi ykkö-
seen. Se oli viimeinen pelikausi.

- Olin kova treenari, mutta koko 
asetti hiukan rajoitteita korkeam-
mista sarjatasoista, toteaa Raati-
kainen.

Ensi kosketuksen valmennuk-
seen Raatikainen sai 18-vuotiaana 
Pielavedellä, kun hän toimi Sam-
mon C-poikien yhtenä valmentaja-
na. Vakavammin valmennus alkoi 
90-luvulla, ja vuonna 1998 hän sai 
ensimmäisen valmentajapestin lii-
gaan. Sen jälkeen valmennuspes-
tejä on ollut useampia. 

Kokeneesta Kari Raatikaisesta tuli 
JymyVolleyn ensimmäinen päätoiminen 
valmentaja

Pielaveden lisäksi Raatikainen 
on ollut valmentajana mm. So-
merolla, Korsossa, Kempeleessä, 
Salossa LP-Viestin valmentajana 
ja Kuortaneella maajoukkueen 
kakkosvalmentajana. Kaiken aikaa 
Raatikaisella on ollut valmennus-
filosofiana - ensin urheilija, sitten 
lentopalloilija.

Kaikki joukkueet, missä Raati-
kainen on ollut valmentaja, ovat 
tuoneet hänen elämäänsä paljon 
kokemusta ja elämyksiä.

- Jokainen joukkue on oma tari-
nansa. Elämä valmentajana on ol-
lut oppimista, opettamista, voittoja 
ja tappiota. Tietenkin se tuo myös 
leivän, jos haluaa asian karusti il-
maista. Sana ”leipävalmentaja” 
ei kuitenkaan kerro kaikkea siitä, 
millaisia tunteita olen saanut ko-
kea valmennustyössäni. 

Lentopallossa yksi osa-alue on 
pelaajien henkinen kantti, joka 
saattaa ratkaista ottelussa paljon. 
Valmentajan tehtävänä on myös 
tämän osa-alueen vahvistaminen. 
Asia saa Raatikaisen pohtimaan 
pelaajien omaa vastuuta.

- Kysymys on vaikea ja hyvin 
laaja. Jokainen ihminen on yksilö. 
Se mikä sopii sinulle, ei välttämät-
tä sovi minulle. Oman vastuun ko-
rostaminen kaikessa tekemisessä 

on tärkeää. Sitä ovat myös pelaa-
jan itseluottamuksen pönkittämi-
nen, turvallinen joukkueilmapiiri 
ja joukkueen tuki edesauttaa pe-
laajia henkisen kantin parantami-
seen.

Nurmoon Raatikainen tuo am-
mattimaisuutta valmennukseen. 
Siihen päätoimisuus antaa selkä-
nojaa. Lisäksi hän tuo iän tuomaa 
kokemusta.  Raatikainen kuitenkin 

Kevät ja kesä on ollut jokaiselle erilaista aikaa kuin 
aikaisemmin. Kevään pelit loppuivat kuin seinään 
ja sen jälkeen on seurattu koko maailman koro-
na-tilannetta. Oma kevääni/kesäni meni enemmän 
kotosalla ja yksin treenatessa. Keväällä sain jo 
hyvissä ajoin aloittaa treenauksen uutta kautta 
kohden. 

Palaan vielä viime kauteen, ensimmäiseen 
kauteeni Jymyssä. Innostuin ihan tosissaan taas 
treenaamaan ja halusin päästä liigakentille hy-
vässä kunnossa. Kiitos Rauhalan Teemulle hy-
vistä fysiikkaohjeista ja opeista! 

Treeni tuotti tulosta ja olimme koko tiimi 
valmiina kauteen. Meidän joukkue oli nuori, 
johon oli lisätty muutamia kokeneempia pe-
laajia. Vaikka ikäeroja oli, pelikentällä sitä 
ei huomioitu. Yhdessä halusimme päästä 
eteenpäin ja kehittyä lentopallon saralla. 

Alkukautemme oli ehkä vähän mollivoittoi-
nen. Etsimme oikeita rotaatioita ja yritimme saada yhteispelimme 

toimimaan. Joulukuun jälkeen saimme lisävahvistuksen tiimiimme, kun 
Maddie saapui joukkueeseen. Sen jälkeen tuntui, että saimme puuttuvan 
palasen joukkueeseemme. Nousukiito oli valmis alkavaksi! Alkuvuosi oli-
kin nousujohtoinen ja tuntui siltä, että palaset loksahtelivat paikalleen. 

Loppukausi ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan ja lopulta pää-
dyimme liigakarsintoihin. Karsinnat jäivät pelaamatta, koska Covid-19 
alkoi valtaamaan Suomea ja maailmaa. Kaikki loppui ja pelit jäivät pelaa-

matta ihan jokaisella. Viime kauden naisten liigakausi oli varmasti tiukempi 
ja tasaisempi kuin koskaan ennen. Sen takia monia varmasti harmitti, ettei 
pelejä pelattu loppuun asti. 

Viime kauden huippufiiliksiä toi alkuvuoden voittoputki niin katsomossa 
kuin joukkueessa. Pelasimme itsevarmoina ja rohkeasti joukkueena. Nur-
mossa yleisö lähti hienosti mukaan ja kannusti omaa joukkuettaan. Tykkään, 
kun katsojat saadaan lähelle pelikenttää ja fiilikset nousevat, kun yleisö on 
mukana pelissä äänekkäästi. 

Kun viime kausi loppui lyhyeen, halusin vielä mitata itseäni ja pelata lii-
gatasolla. Tulevalla kaudella joukkueeni on Oriveden Ponnistus. Asun Jy-
väskylässä ja teen täällä töitä taloushallinnon assistenttina. Mieheni jatkaa 
koripallovalmentajana. Vaatii aikataulutusta, että ehtii tehdä kaiken; työt ja 
treenit. Tulevalla kaudella pelimatka lyhenee puolella ja se olikin yksi suuri 
asia, miksi vaihdoin joukkuetta. En olisi enää jaksanut ajaa Jyväskylän ja 
Nurmon välillä. 

Huomasin, että väsymys iski helmikuun aikana enkä saanut enää parasta 
itsestäni. Pelaaminen ja työt kärsivät, kun en jaksanut kaikkea. En saanut 
annettua itselleni ja joukkueelleni sitä, mitä olisimme tarvinneet hankalassa 
tilanteessa loppukaudesta. Siinä vaiheessa, kun olisi pitänyt jaksaa tsempata 
ja ottaa porukkaa ”reppuselkään”, voimat loppuivat. 

Olen kiitollinen Tuomelan Karille, kun hän soitti ja pääsin treeneihin ko-
keilemaan, pysyisinkö vielä mukana. Innostusta oli kuin nuoremmilla ty-
töillä ja aina olen tehnyt tätä rakkaudesta lajiin. Nurmosta sain paljon uusia 
ystäviä ja oli mukava nähdä ja tuntea se, kun oikeasti pelaajista välitetään! 

Kunniamaininta Eevikselle - kiitos Eevikselle iloisesta tsemppaamisesta 
ja huoltamisesta!

Toivotaan, että saamme tulevan kauden pelattua loppuun asti ja saamme 
yleisön mukaan jännittämään pelejä! Nähdään siis Nurmohallilla 
tulevalla kaudella! Tsemppiä kaikille syksyyn ja pysytään terveinä!

Terveisin Kassu

korostaa, ettei mitään saavuteta, 
ellei pelaajilla ole valmennuksessa 
myös omia tavoitteita.

- Pelaajien omat tavoitteet ovat 
kaiken tavoitteellisen tekemisen 
perusta. Valmennus antaa urheili-
jalle avaimia. Urheilija avaa niillä 
ovia, jotka avautuessaan mahdol-
listavat pääsemisen menestyksen 
maailmaan, puntaroi Raatikainen.

Valmentaminen on Raatikaisel-
le työ, mutta se on tuonut hänelle 

myös hyviä ystävyyssuhteita ja 
mahdollisuuden kehittyä valmen-
tajana. Lisäksi hän näkee valmen-
tamisen hyvinä asioina tunteiden 
kirjon, jota myös valmentaja saa 
kokea. Eivätkä valmentamisen hy-
vät puolet lopu tähän.

- Hienoa on myös joukkueena 
onnistuminen. Tällä kokemuksella 
ei se kultainen mitali ole se isoin 
juttu. Arvona pelaajan eteneminen 
uralla on noussut mitalien edelle.

Hautalan Ari on aikuisten lento-
pallopelejä seuraaville tuttu kasvo 
tuomaritornista tai verkolta. Al-
kukesästä miehen työ lentopallon 
hyväksi noteerattiin valtakunnan 
tasolla, kun Lentopalloliitto valitsi 
Arin vuoden tuomariksi. 

- Tuomarointi alkoi kiinnostaa jo 
ihan nuorena, ja kun Kauhajoella 
järjestettiin kurssi, menin mukaan. 
Ei ole tarvinnut katua, Hautala sa-
noo.

Tuomareita Suomessa on vain 
kolmisenkymmentä, joten ajamis-
ta ja pilliin viheltämistä riittää läpi 
Suomen. 

- Kauden aikana eri tason pele-
jä tulee 40-50, joten täysin vapaat 
viikonloput ovat melko harvinai-
sia. Kaikki mukana olevat tuoma-
rit ovat sitoutuneet kohtuullisen 
tiukkaan pelitahtiin, hän sanoo. 

Kuten tuomareista useimmilla, 

Tuttu mies 
tuomaritornista
Lentopalloliitto valitsi Ari Hautalan 
kauden 2019-2020 tuomariksi

on myös Hautalalla tausta lento-
pallokentällä. Hän aloitti pelaami-
sen syntymäkunnassaan Kauhajo-
ella, mutta ”vasta” kuutosluokka-
laisena. 

- Olin varsin urheilullinen. Pe-
lasin jalkapalloa, pesäpalloa, ko-
ripalloa ja jääkiekkoa. Harrastin 
myös hiihtoa ja pöytätennistä, 
mutta varsin pian lentopallosta tuli 
ainoa laji. Talvella pelasin salissa 
ja kesällä beachilla, Hautala muis-
telee.  

Laji vei mennessään ja hyvin 
pian Hautala oli jo Kauhajoen 
Karhun lentopallon kantavia voi-
mia niin valmentajana kuin jaos-
tossakin. Hänen perustamiaan 
ovat niin Tassu-Lentis kuin Samba 
Beachikin, ja valmentamisenkin 
hän aloitti jo 18-vuotiaana.

- Nelosluokan tuomarikortin 
hankin 16-vuotiaana, mutta ylem-

piä sarjapelejä en Kauhajoella vi-
heltänyt. Syy on selkeä, siellä ei 
pelattu 2- ja 3-sarjoja. 

Hautala muutti Nurmoon vuosi-
tuhannen vaihteessa, ja sen jälkeen 
vihellettävää on riittänyt. Hän 
koulutti itseään lisää, ja eteni tai-
tojen karttuessa 1-luokan kurssille, 
ja sitä kautta melko nopeasti liiga-
rinkiin. 

- Uran huipennus tuomarina on 
ollut miesten ratkaisevan finaa-
lin päätuomarin tehtävät Oulussa 
keväällä 2019. Naisten finaalipe-
lejäkin on takana kaksi, Hautala 
kertoo.

Tasapuolisuus on tuomarityön 
ehdoton edellytys. Hautalan mu-
kaan parasta onkin juuri se, kun 
vaikean ja tapahtumarikkaan ot-
telun jälkeen kumpikin joukkue 
antaa kiitosta tasapuolisesta vihel-

Nurmolaisille tuttu Ari Hautala valittiin vuoden lentopallo-
tuomariksi.

KIRJURI - tärkeä henkilö lentopallo-ottelussa
Läppäri, eScoreSheet-ohjelma, 
reititin, tuomarien tabletti, muis-
titikku, jolle jokainen ottelu tal-
lennetaan ja tulostin.  Siinäpä vä-
lineet, joita liigakirjuri tarvitsee 
liigaottelussa.

Minna Heinonen on ollut kirju-
rina lentopallon eri sarjatasoilla 
vajaat kymmenen vuotta. Aluk-
si hän toimi tulostaululla naisten 
1-sarjan peleissä, sitten kirjurina 
miesten 1-sarjassa ja viime vuosi-
na liigan kirjurina.  Vielä nykyään-
kin hän on kirjurina naisten liigan 
lisäksi miesten 1-sarjan otteluissa 
sekä hänen poikansa valmentaman 
2-sarjan joukkueen otteluissa.

Vuosien aikana kirjurin työ on 
muuttunut.

- Alkuvuosina käytössä oli pa-
perinen pöytäkirja (iso pöytäkir-
ja), nykyisin pöytäkirja tehdään 
sähköisenä ja sen tekeminen vaa-
tii monenlaista tekemistä, kertoo 
Minna.

- Liigaotteluissa ennen ottelu-
päivää pitää tarkistaa, että peli on 
oikein laitettu eScoreSheet ohjel-

maan, että siellä on oikea päivä-
määrä, kelloaika, joukkueet ja pe-
lipaikka, listaa Minna.

Pelipäivänä Minna saapuu peli-
paikalle 1,5 h ennen ottelun alkua, 
laittamaan kaikki valmiiksi. Hän 
tarkistaa pelaajaluettelot, jos niitä 
ei ole jo valmiiksi syötetty ohjel-
maan, kapteenit, liberot, pelipaito-
jen värin ja vaihtopenkin henkilöt. 
Lisäksi hän tulostaa tarkistusten 
jälkeen paperisen pöytäkirjan kap-
teenien ja valmentajien allekirjoi-
tettavaksi. Ennen pelin alkua kirju-
ri antaa myös kuuluttajalle ottelun 
kuusikot.

Alempien sarjojen peleissä pe-
laajat haetaan tulospalvelusta, 
mutta aina pitää tarkistaa, että ne 
ovat oikein, koska pelaajia on voi-
nut tulla lisää tai pelinumero muut-
tunut.

Ottelun aikana kirjuri seuraa, 
että oikea pelaaja on syöttövuo-
rossa.

- Syöttövuoron seuraaminen on 
nykyään helpottunut, kun tuoma-
reilla on omat tabletit, joista näkyy 

kenttäjärjestys. Minun tehtävänä 
on myös seurata tuomarin näyttöjä 
ja kirjata pisteet oikealle joukku-
eelle. Kirjurin pitää kirjata mah-
dolliset rangaistukset ja varoituk-
set oikein, yleisömäärä, Lähi-Ta-
piola pisteet ja tulostaa lopullinen 
pöytäkirja allekirjoitettavaksi. Sen 
jälkeen tulos pitää lähettää  tulos-
palveluun. 

Kirjurin työ on siis monipuolista 
ja Minna pitää tästä työstä.

- Parasta tässä ovat mukavat 
kanssatoimitsijat. En pidä tätä työ-
nä, vaan mukavana harrastukse-
na, kun oma peliura on jo loppu. 
Tykkään kuitenkin lentopallossa 
mukanaolosta, joten tämä sopii 
minulle oikein hyvin.  Aina eivät 
kuitenkaan asiat hoidu ottelussa 
kuten Strömsössä.

- Silloin on vaikeaa - jos jär-
jestelmä tai yhteydet takkuavat. 
Jos joku menee pieleen, onneksi 
silloin on auttavaisia tuomareita 
ja henkilöitä puhelimen toisessa 
päässä, hymyilee Minna.

lyksestä.
- Haastavinta on pystyä pitä-

mään sama taso pelistä toiseen. 
Jos joskus tulee huono peli, saat-
taa mennä pitkä hetki ennen kuin 

siitä pääsee yli. Kokemuksen 
myötä olen toki oppinut käsittele-
mään asiat niin, että tämähän on 
kuitenkin vain lentopalloa, hän 
sanoo. 

Minna Mäki-Jaskari vastaa siitä, että pisteiden lasku etenee ajan tasalla. 

KUVA RIITTA RINTAMÄKI
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Katsoja - muistathan nämä!
1 Tule kotipeliin vain terveenä.
2 Mikäli kuulut riskiryhmään, 

ole erityisen varovainen. 
3 Osta ottelulippu etukäteen 
Seat4me-verkkosivustolta.
4 Jos ostat lipun hallilta, 

varaa mukaan pankkikortti tai tasaraha.
5 Vältä jonoja, muista turvavälit.

6 Noudata ottelujärjestäjien antamia ohjeita.
7 Käytä käsidesiä, jota on saatavilla 

eri paikoissa liikuntahallilla.
8 Älä liiku katsomo-osiosta toiseen.

Nurmon Jymyn lentopallojaoston julkaisu 2020VOLLEYJYMY VOLLEYJYMY
TUNTOSARVISTA AINA JUOMAPULLON TÄYTTÄJÄKSI

Päivi Peura toimii sekä huoltajana 
että joukkueenjohtajana. Hänen 
tehtävänään on pitää huolta muun 
muassa siitä, että juomapullot ovat 
aina täynnä.

KUVA RIITTA RINTAMÄKI

KUVA SARI MIILUMÄKI

Kotipeleihin turvallisin mielin
Korona on istuttanut myös jy-
myläistä lentopalloväkeä pöydän 
ääressä miettimässä, miten ottelu-
yleisön turvallisuus taataan kaik-
kein parhaiten. Seuran turvalli-
suusvastaava Sari Miilumäki va-
kuuttaa, ettei huolta ole. Otteluihin 
voi tulla turvallisin mielin.

- Lentopallojaosto ja ottelujen 
taustaryhmä tekevät tapahtumasta 
mahdollisimman turvallisen, hän 
sanoo.

Lentopalloliitto on ohjeistanut 
seuroja tarkoilla ja myös tiukoilla 
ohjeilla, jotka koskevat niin pe-
laajia, tapahtuman taustajoukkoja 
kuin yleisöäkin. Sekä ne että val-
tion viralliset ohjeet olivat poh-
jalla, kun Jymyssä lähdettiin käy-
mään läpi syksyn poikkeuksellisia 
ottelutapahtumia.

- Ehkä olennaisin muutos aiem-
paan on se, että jatkossa pääsylip-
puja ei makseta enää käteisellä. 
Lippu maksetaan joko kortilla tai 
siten sen voi ostaa netistä etukä-
teen, ja välttyä samalla jonottami-
selta, Miilumäki opastaa. 

Sitä ei kuitenkaan tarvitse pelä-
tä, että peli jäisi näkemättä, mikäli 
pankkikortti on unohtunut kotiin 
eikä ennakkolippua ole hankittu 
netistä. Ensimmäisessä kotipelissä 
lokakuun alussa käydään lipun-
myynnissä pelisääntöjä läpi kat-

sojien kanssa, jotta jatkossa tulo 
otteluun sujuisi mahdollisimman 
joustavasti ja ilman ruuhkia. 

Hyvä suunnittelu ja pohjatyö 
ovat kaiken a ja o, jotta terveys-
riskeiltä vältytään. Seura ja taus-
tajoukot ovat ajan tasalla ja hyvin 
varustautuneita, mutta Miilumäen 
mukaan myös katsojien pitää toi-

mia vastuullisesti.
- Kipeänä ei tulla ottelutapah-

tumaan. Kävijä on viime kädessä 
vastuussa siitä, miten hän ottelussa 
käyttäytyy, hän muistuttaa.

Käsidesejä riittää eri puolilla 
hallia, turvaväleistä muistutetaan 
niin kuulutuksissa kuin erilaisilla 
kylteilläkin. Kanttiinit ja vessat 
järjestetään niin, että jonottamista 

yläkatsomo numeroimattomat paikat 

alakatsomo numeroimattomat paikat
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JymyVolleyn liiganaisten tuore 
joukkueenjohtaja ja huoltaja Päivi 
Peura on päässyt jo hyvin sisään 
siihen, mitä kaikkea hänen toi-
menkuvaansa kuuluu. Ensimmäi-
nen kerta huoltajana vaihtopenkin 
päässä osui harjoitusotteluun Kyy-
järvelle, ja tehtävän ydin on tullut 
selväksi.

- Minä varmistan sen, että val-
mentaja saa keskittyä valmenta-
miseen ja pelaajat harjoitteluun ja 
pelaamiseen, hän kiteyttää.

Se tarkoittaa muun muassa sitä, 
ettei yhdenkään pelaajan tarvitse 
kysyä ottelun tiimellyksessä, mik-
si hänen juomapullonsa on tyhjä. 

- Ja myös sitä, että mukana on 
aina kengännauhoja varalle. Sen 
sanoivat pelaajat itse. 

Kaksoisrooliin Peura lupautui, 
kun hänelle selvisi, ettei ihan kaik-
kea tarvitse tehdä itse. Suvi Huhta-

nen huolehtii lääkelaukun sisällön, 
Katariina Toivolalla on omat teh-
tävänsä. Kuten monella muullakin.

 - Olen pitänyt joukkueen kans-
sa palavereja, mutta hoidan asioita 
myös kapteenin kautta. Hän esi-
merkiksi tiedustelee joukkueelta, 
mitä he haluaisivat välipalaksi, 
Peura toteaa.

Joukkueenjohtajana Peura jär-
jestää pelimatkat, varaa ruokailut, 
pitää huolen välipaloista ja siitä, 
että aikataulut pitävät. Esimerkiksi 
ruokailu pitää sovitella sekä otte-
luaikatauluun että linja-autonkul-
jettajan lepotaukoihin.

- Minun tehtäväni on myös pitää 
yllä joukkueen positiivista ilmapii-
riä. Pelilliseen puoleen en puutu, 
vaikka välillä voi ollakin vaikeaa 
olla hiljaa omassa kulmassaan, 
Peura naurahtaa. 

Vaikka joukkueen käytännön 
asiat ovatkin pitkälti Peuran käsis-
sä, ei hän lupaa ryhtyä pelaajille 
lastenhoitajaksi.

- Minä olen enemmänkin osallis-
taja. Odotan, että jokainen vastaa 
asioistaan myös itse, hän sanoo.

Joukkueenjohtaja toimii myös 
tuntosarvina joukkueen sisällä. 
Peura haluaa pitää keskustelukyn-
nyksen matalana, sillä joukkueen 
ilmapiiri heijastuu aina myös peli-
suoritukseen. 

- Miten käsitellään tappiot, jo-
kainen pelaaja on yksilö ja tekee 
sen eri tavalla. Ja jos joukkueen 
sisällä tulee jotain ongelmia, on 
asia nostettava heti puheeksi. Joku 
voi kokea esimerkiksi kiusaamise-
na asian, joka ei merkitse toiselle 
mitään, hän huomauttaa.

Peura on pelannut lentopalloa 
useammassakin eri joukkueessa 
kakkossarjassa. Vuosien saatossa 
tutuksi ovat tulleet myös erilaiset 
toimitsijatehtävät. Viime kaudella 
hän toimi Jymyn 2-sarjajoukkueen 
ja B-tyttöjen joukkueenjohtajana, 
ja ehti tulla tutuksi myös liiga-
joukkueen kanssa, jossa Ada-tytär 
pelaa. 

- Ajattelen tätä tehtävää jouk-
kueen, en itseni kautta. Tämä on 
vapaaehtoistyötä, ja jos minulla on 
joukkueelle ja seuralle jotain an-
nettavaa ja jos siinä pärjään, se on 
hyvä asia, Peura sanoo.

Sari Miilumäki vastaa siitä, että kaikki 
sujuu kotipeleissä turvallisesti ja 
sääntöjen mukaan.

ei pääse syntymään. Myös istuma-
paikat katsomossa on järjestetty 
siten, että turvavälit säilyvät. 

Ottelussa työskentelevät tausta-

joukot käyttävät joko kasvomaskia 
tai visiiriä. Kioskissa on pleksinen 
suoja, ja asiakkaiden toivotaan 
maksavan ostoksensa kortilla. 
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Lentisliikkarissa 
riittää vauhtia

HALLILLA 
TAVATAAN - 
TURVALLISESTI

KUVA JUHANI NIEMI

KUVAT RIITTA RINTAMÄKI

Timjami Luoma vielä vähän em-
pii Kari-isän jalasta kiinni pitäen. 
Jade Raiskinmäki unohti jo salin 
seinustalla seuraavan Hanna-äidin 
ja juoksee renkaiden läpi kädet 
naisellisesti heiluen. 

Ollaan Nurmon Jymyn järjestä-
mässä lentisliikkarissa. 

Sirja ja Miko Latukan vetämä 
liikkari on tarkoitettu vuosina 2014 
ja 2015 syntyneille tytöille ja pojil-
le. Sisarukset rakentavat jokaiselle 
kokoontumiskerralle oman teeman 
mukaisen ohjelman. Apuna käyte-
tään Lentopalloliiton laatimaa oh-
jelmarunkoa, mutta käytössä ovat 
myös omat kokemukset vuosien 
varrelta.

- Olen pelannut lentopalloa es-
karilaisesta lähtien. Liikkariin läh-
din mukaan siskon kautta, kun hän 
tarvitsi apulaista. Nyt alkaa kol-
mas kausi ja olen vastuuvetäjänä, 
Sirja kertoo. 

Lentisliikkarissa ei nimestään 
huolimatta opetella syöttöjä eikä 
sormilyöntejä. Pienimpien peleis-
säänkin käyttämä pehmopallo on 
toki mukana lähes kaikessa toi-

minnassa.
- Lähinnä me leikimme ja tou-

huamme kaikenlaista pallon kans-
sa sekä teemme erilaisia ratoja, 
Sirja sanoo.

Ratoja tosiaankin. Kun penkki, 
voimistelurenkaat, muutama hyp-
pynaru ja pallot on sijoitettu ym-
päri salia, rohkaistuu Timjamikin 
mukaan touhuun. Liikkarilaiset 
kiertävät salia kiihtyvällä tahdilla 
- siihen on ihan ohjaajien lupakin. 
Ensin hitaasti ja sitten vähän no-
peammin. 

Hanna Hatanpää on lentisäiti, 
jolla on takanaan pitkä ura pelaa-
jana. Jade on perheen 5-vuotias 
esikoinen, joka käy lentisliikkarin 
lisäksi baletissa. 

- Onhan tämä vähän äidiltä tul-
lutta perintöä, Hatanpää myöntää.

Jade ehti kerhoilla lentopallon 
kanssa tovin jo edelliskaudella, 
kun Hatanpää kokosi kaverinsa 
kanssa lapsia lentopallon pariin. 
Korona kuitenkin katkaisi harras-
tuksen keväällä, kuten katkaisi 
myös viime kauden lentisliikkarin.

 
Lentisliikkari kokoontuu Val-
kiavuoren koulun liikuntasalissa 
maanantaisin klo 17. Ryhmään 
mahtuu 12 lasta, ja mukaan ehtii 
vielä vallan mainiosti. Ennakkoil-
moittautumista ei tarvita vaan il-
moittautua voi paikan päällä. 

Kerhossa noudatetaan tarkkoja 
sääntöjä ja pidetään huoli myös 
terveydestä.

- Ensin kaikki menevät pese-
mään kädet, ja muitakin sääntöjä 
noudatetaan. Tikapuille ei saa kii-
vetä, eikä näyttämölle mennä, ellei 
siihen anneta lupaa, Sirja Latukka 
toteaa. 

Venla, Jade, Johannes ja Timjami kaipaavat kavereita lentisliikkariin. 

Viime keväästä jäi vähän halju maku. 
Korona tuli ja keskeytti kaiken. Sulki sar-

jat, pisti säppiin treenisalien ovet, patisteli 
ihmiset neljän seinän sisään pitämään huol-
ta itsestään ja toisistaan. Saattoi se vähän 
masentaakin. 

Kesä on vedetty henkeä ja uuteen kauteen 
on valmistauduttu toiveikkaana. Jospa nyt 
päästäisiin pelaamaan, jännittämään ja kan-
nustamaan ihan kuin silloin ennen. Ainakin 
lähes samalla tapaa.  

Tästä lähdetään, mutta ihan niin kuin el-
lun kanat ei nytkään voida olla. Pidetään 
huoli toisistamme, tullaan otteluihin vain 
ihan terveinä ja varmistetaan, että turvalli-
suus kulkee ykkösenä jännittävimmälläkin 
hetkellä.

 
Nurmon Jymyllä menee paremmin kuin 
koskaan. Ensimmäistä kertaa meillä on 
kaksi joukkuetta korkeimmalla sarjatasolla 
samanaikaisesti, kun salibandy nousi ke-
väällä F-liigaan. Lentisnaiset aloittavat jo 
neljännen kauden liigassa, uuden valmen-
tajan johdolla ja keski-iältään ehkä maan 
nuorimmalla joukkueella. 

JymyVolley on tällä kaudella korostetun 
pohjalainen joukkue. Pelaajat tulevat aina 
Alahärmästä Kurikkaan ja Laihialta Jalas-
järvelle. Kotiseura Nurmon Jymyä ja sen 
vahvan kasvatustyön hedelmiä tietenkään 
unohtamatta. Joukkueen tavoite koota yh-
teen maakunnan parhaat naispelaajat ottaa 
ensimmäisiä askeleitaan, mistä jymyläisten 
on syytä olla ylpeitä. Meille tullaan ja meis-
tä ollaan kiinnostuneita. 

Nurmon Jymy täyttää tänä vuonna 95 
vuotta. Juhlat ovat jääneet vähiin, ja syyn 
tiedätte kyllä. Vielä kerran yritetään, sillä 
Nurmohalli on varattu 15. marraskuuta yh-
teistä juhlaa varten. Toivotaan, että se on 
mahdollista myös järjestää. 

Hallilla tavataan - turvavälit muistaen!

MARJA TYYNISMAA
NURMON JYMYN PUHEENJOHTAJA
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EI LOGOJA VAAN SELKEÄÄ VASTINETTA
KUVAT PASI HAKOMÄKI JA JUUSTOPORTTI

Jalasjärveläinen Juustoportti saa 
vuosittain useamman sata spon-
sorointikyselyä eri puolilta maata. 
Määrästä iloitaan, sillä se kertoo 
yrityksen tunnettuudesta kautta 
maan. 

- Päätöksentekoa ohjaa vuo-
sittain tehtävä sponsoroinnin 
strategia. Hakemusten pitää olla 
kirjallisia, ja pääsääntö on, ettei 
varsinaista tuotemerkkinäkyvyyt-
tä edellytetä, Juustoportilta kerro-
taan.

Juustoportille sponsorointi on 
sanan varsinaisessa merkityksessä 
sponsorointia, ei markkinointia. 
Kyseessä voi olla vaikkapa tuote-
lahjoituksia hyvän asian puolesta. 
Juustoportti valitsee vuosittain yh-
den maakunnallisen ja yhden val-
takunnallisen hyväntekeväisyys-
kohteen.

- Vuonna 2019 tuimme mielen-
terveystyötä MIELI Suomen Mie-
lenterveys ry:n kautta. Kohde va-
litaan vuosittain henkilökunnalta 
nousseiden toiveiden pohjalta.

Nurmon Jymyn lentopallon ja 
Juustoportin yhteistyö sai alkunsa 
joidenkin yrityksen työntekijöiden 
lasten harrastuksen kautta. Se loi 
pohjan tiiviimmälle yhteistyölle, 
jolla on kaupalliset lähtökohdat.

- Juustoportin yhteistyö perustuu 
kahden yrityksen väliseen kump-
panuuteen, ja meillä on keskiössä 

Juustoportin ja Nurmon Jymyn yhteistyö 
perustuu kahden yrityksen väliseen 
kumppanuuteen.

arvot, joiden on sovittava yhteen 
kumppanin arvojen kanssa. Jymy 
on Suomen suurin juniorilentopal-
loseura, mikä kertoo osaltaan seu-
ran pyyteettömästä panostuksesta 
juniorilentopalloon. On todella 
tärkeää, että urheiluseurat pitävät 
yllä perinteitä, jolla lapset ja van-
hemmatkin saadaan liikkumaan, 
Juustoportilta kerrotaan.

Juustoportin ja Jymyn välinen 
yhteistyö on puhdasta markkinoin-
tia, mikä tarkoittaa sitä, että yritys 
saa selkeän vastineen panostuksel-
leen.

- Juustoportilla on valtakunnal-
lisesti käytössä useita jättitaulu-
ja, joilla annetaan ennakkotietoa 
Juustoporteista. Kun saimme tie-
tää, että Jymy suunnittelee jät-
titaulujen rakentamista, 
varasimme ja saimme 
yhden tauluista vii-
den vuoden sopi-
muksella. To-
dennäköisesti 
taulua käyte-
tään paljon 
pidempään-
kin, mikäli 
yhteistyö on 
l u o t t a m u k -
sellista ja mo-
lempia osapuo-
lia kannustavaa, 
Juustoportilta tode-
taan.

Juustoportilla mainostaulun 
valmistumista kiitellään. Alku oli 
hedelmällistä ja hanke vietiin lop-
puun ammattimaisesti. 

- Asiat hoidettiin avaimet käteen 
-periaatteella eli taulu lupineen, 
paikkoineen ja rakennelmineen 
luovutettiin meille ja me hoidim-
me mainoksen paikoilleen. Mai-
noksessa ei ole vielä valoja, mutta 
nekin tekevät tuloaan.

Mainostaulun Juustoportti nos-
taa hyväksi esimerkiksi tämän 
päivän markkinoinnista lähtevästä 
yhteistyöstä. 

- Monelle sponsoroijalle on tär-
keää saada logo verkkariin tai pe-
liasuun, mutta Juustoportille on 
tärkeämpää saada kuluttajille tuot-
teita jääkaappiin. Me uskomme 
siihen, että mikäli asiakas maistaa 
ja kokee tuotteen erilaisuuden, on 
hän myös valmis käyttämään nii-
tä. Juuri tästä syystä me liitämme 

sponsoroinnin ensi 
sijassa tuot-

teisiin.

Vastuullisuus ja ekologisuus ovat 
Juustoportille keskeistä. Lämpö-
energiasta 90 prosenttia on bioe-
nergiaa, eikä kivihiiltä tai raskasta 
polttoöljyä ole koskaan käytetty 
yrityksessä.

- Kaikki sähkö on peräisin uu-
siutuvista energialähteistä. Jalas-
järven meijerillä ja liikennease-
malla on suuri aurinkovoimala, 
jossa tuotetaan energiaa omaan 
käyttöön. Liikenneasemalla hyö-
dynnetään sekä maalämpöä että 
maakylmää, Juustoportilta kerro-
taan.

Juustolan käyttämä maito tulee 
tiloilta, joista valtaosa sijaitsee 
”kivenheiton päässä”. Näin myös 
kuljetusten tarve on keskimääräis-
tä vähäisempää. 

- Me maksamme keskimääräistä 

VASTUULLISUUS JA EKOLOGISUUS
korkeampaa hintaa maidontuot-
tajille, ja maksamme kaikki verot 
Suomeen, yrityksestä huomaute-
taan.

Juustoportin Vapaan lehmän 
maito sai ensimmäisenä Euroopas-
sa maailmanlaajuisen eläinten hy-
vinvointia mittaavan edistyneen ta-
son Welfare Quality -sertifikaatin. 

- Maito kerätään hyvinvointi-
sopimustiloilta, joille maksetaan 
tavallista korkeampaa tuottajahin-
taa. Lehmät elävät vapaasti piha-
toissa ja ulkoilevat ympäri vuoden.

Juustoportti on saanut lukuisia 
palkintoja, kuten Hyvä työnanta-
ja -palkinnon. Se kertoo vastuul-
lisesta toiminnasta työntekijöitä 
kohtaan. Juustoportti on myös Ja-
lasjärven suurimpia nuorten työl-
listäjiä.  

Juustoportti
• Kasvanut pienestä maatilajuustolasta 

noin 300 henkilöä työllistäväksi 
perheyritykseksi.

• Meijeri- ja juustolatoimintaa 
Jalasjärvellä. 

• Liikenneasemat Jalasjärvellä,  
Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä 

ja Kuopiossa.
• Ruokatuotteita valmistava tehdas 

Kasvisgalleria Kuopiossa.

Juustoportti on ollut Nurmon Jymyn 02-tyttöjen tukija jo pitkään. Tässä harjoitetaan yhteistyötä Keskisellä Tuurissa. 


