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Aina ei tarvitse kilpailla
Sanni Rantanen ja Santeri Mäkelä ovat valmiita Jymy liikuttaa -kerhon aloittamiseen. Heidän lisäkseen kerhoja vetävät Jymyn eri lajien edustajat 
kukin vuorollaan.

KUVAT RIITTA RINTAMÄKI JA PIXABAY

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

LENTISRIEMUA TURNAUKSISSA

Nurmon Jymyn lentopallojaoston julkaisu 2021VOLLEYJYMY

Jymyttäret valloittivat 
Rovaniemen Kultavaskooli-

turnauksen tällä tiimillä. 
Mukana Sanna Korkea-aho, 
Kirsi Salo, Merja Koivuniemi, 

Kati Wallenius, Jenni 
Mäkynen, Anne Luomajoki, 

Riikka Lehtimaa ja 
Anne-Mari Kangas.

Katsomot auki - 
vihdoinkin livenä 
paikan päällä

KUVA ANU HEIKKILÄ

KUVA RIITTA RINTAMÄKI

Emmi Rinta-Keturi, 
Emmi Penttinen, Elli 
Koskiahde ja Minttu 
Kuivasmäki (edessä) 
toivat Salon Powerista 
hopeamitalit Nurmoon. 
NJ Mars pelasi E-tyttö-
jen tsemppi-sarjassa. 

Jymyn 09-tytöt hakivat mitalei-
ta kotiin Lännen Beach-
turnauksesta Himangalta. 
U14-sarjassa pelanneet Mila 
Kimpimäki ja Nea Lampinen 
saivat hopeaa, Sera Kimpi-
mäki ja Fianna Mäki-Knuuttila 
pronssia.

Kaksi rokotusta otettu ja siitä to-
distus Kannassa. Tätä me kaikki 
toivottavasti tavoittelemme, jotta 
yli vuosi koronan pihdeissä saa-
daan siirrettyä taka-alalle. Seura 
on antanut vahvan suosituksen, 
että kaikki seuran toiminnassa 
mukana olevat ottavat rokotuksen. 
Massasuojan voimin voidaan avata katsomot, voimme seurata pe-
lejä livenä, nähdä lentopalloystäviä ja kysellä kuulumisia. Miten 
mukavalta tämä tuntuukaan. Toki noudatamme hyväksi havaittuja 
ja opittuja ohjeita: ei tulla sairaana paikalle, pestään käsiä ja käyte-
tään maskia, jos niin säännöt sanoo. Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
liigan käynnistyessä maskin käyttö on suositus. Joka tapauksessa 
paikan päälle saa tulla ja se on toivottavaa.

Kesä on sekä harjoiteltu ahkerasti että kasattu joukkueita ja taus-
toja. Vielä on tekemistä, jotta kaikkien joukkueiden taustat saadaan 
kuntoon. Salivuoroja sovitellaan ja vaihdellaan, jotta kaikilla olisi 
riittävästi sopivia vuoroja käytössä. 

Uutta tulevalla kaudella on naisten 1-sarjan joukkue miesten rin-
nalle, vihdoinkin! 1-sarja on nuorille akatemiaurheilijoille ja liigan 
kynnyksellä oleville pelaajille sopiva taso pelata täysiä pelejä hyvin 
harjoitelleena. Täältä edetään kohti liigan kuusikkopaikkaa ja maa-
joukkueita. 

Santeri Mäkelä - liigajoukkueen tilastovalmentajaksi
Viides liigakausi käynnistyy lähes viimevuotisella taustaryhmällä. 
Aapo Rantanen siirtyy sekä liigajoukkueen että naisten 1-sarjajouk-
kueen valmennustiimiin. Tilastoinnista vastaavaksi valmentajaksi 
muutti Santeri Mäkelä LP-Vampulan organisaatiosta. Santeri tekee 
tilastoja myös muille seuran joukkueille niin sovittaessa. Hän toimii 
myös muissa liigajoukkueen taustatehtävissä ja koko Jymyn kou-
lujen kerhojen vetäjänä yhdessä Sanni Rantasen kanssa lokakuun 
alusta alkaen. Vihdoinkin voidaan aloittaa hankerahoituksen avulla 
kolmella Nurmon alakoululla liikuntakerhojen vetäminen. 

Aleksi Mutka - junioripäälliköksi ja akatemiavalmentajaksi
Pitkään akatemiavalmentajana toiminut ja miesten 1-sarjaa valmen-
tanut Slobodan Krljic aloitti keväällä työt Atrialta eikä aikataulujen 
sovitus akatemian ja seuravalmennuksen kanssa sopinut enää yh-
teen. Suuri kiitos Slobolle Jymylle tekemästä monen vuoden upe-
asta valmennustyöstä! 

Meillä oli todella hyvä tuuri, kun Aleksin avopuoliso Mila Viljanen 
siirtyi JymyVolleyn 1-passariksi ja saimme samalla uuden juniori-
päällikön. Aleksi oli viime kauden VaLePan valmennuspäällikkönä. 
Kesällä Aleksi veti Akatemialeiriä ja oli mukana Salossa Power-Cu-
pissa tutustumassa JymyLentiksen joukkueisiin. Elokuun alusta hän 
on mukana jäsenenä jaostossa, jonka kautta koordinoidaan etukäteen 
aina seuraavan kuukauden ohjelmaa ja käydään läpi mennyttä kuu-
kautta. Jokaisella juniorijoukkueella on mahdollisuus saada Aleksi 
mukaan kehittämään ja käymään läpi ryhmän toimintaa.

Uudet pelaajat - tervetuloa mukaan
Ekaluokkalaiset eli F-ikäiset ja lentisliikkari, uudet ryhmät Jymy- 
Lentiksessä, ovat aloittaneet harjoituksensa syyskuun aikana. Hyvin 
ehtii kaikenikäisiä uusia vielä mukaan. Käykääpä katsomassa jun-
nusivuiltamme www.jymylentis.sporttisaitti.com, missä ja milloin 
harjoitellaan. Ottakaa suoraan yhteyttä ikäluokan joukkueenjohta-
jaan ja menkää rohkeasti mukaan koko perheen voimin. Taustateki-
jöille on aina tilaa, sillä on mukava harrastaa yhdessä oman lapsen 
kanssa. Yhdessä tekeminen kantaa voimavarana koko elämän halki.

Tervetuloa mukaan toimintaan ja seuraamaan otteluja Nurmohal-
lille ja alueen kouluille. Lentopallo on parasta paikan päällä livenä 
ja nyt sinne saa tulla!
KATARIINA TOIVOLA
JYMYVOLLEY OY
NURMON JYMY RY / LENTOPALLOJAOSTON PUHEENJOHTAJA
040 5450 280

KUVA MARI MÄKI-KNUUTTILA

Jymyn 07-tytöt saivat 
pronssia Powerin 

supersarjassa. Miika 
Tuomisen (kuvassa) 

ja Esa Heikinkankaan 
valmentamassa jouk-

kueessa pelasivat Aino 
Kantokoski, Elsi Karjan-

lahti, Emma Kattelus, 
Annika Koivuniemi, 
Fiia Mäki-Knuuttila, 

Sara Tuominen ja Tytti 
Ylä-Sulkava. 

KUVA MARI MÄKI-KNUUTTILA

Onpa tätä jo odotettukin. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön myöntämä 
seuratuki on ollut valmiina jo reilun 
vuoden, mutta korona on pitänyt 
alakouluille suunnitellun kerho-
toiminnan jäissä. Lokakuun alussa 
päästään vihdoinkin aloittamaan. 

- Suurin toive ja suunnitelma oli 
saada kerhot toimimaan, huokaa 
kerhoja koordinoiva Nina Kivi-
luoma Nurmon Jymystä.

Jymyn eri lajien pyörittämällä 
kerhotoiminnalla on pitkät perin-
teet. Kaiken alku oli Johanna Sy-
dänlammin syksyllä 2016 aloitta-
ma lentiskerho, jonka lähtöajatuk-
sesta hän kertoo seuraavasti:

- Idea oli tarjota lapsille ei-kil-
pailullinen vaihtoehto, jossa ei 
mitata edistymistä eikä hermoilla 
seuraavaa turnausta vaan keskity-
tään yhdessä liikkumisen iloon. Yli 
10-vuotiaan on myös vaikea pääs-
tä mukaan kilpailullisiin ryhmiin, 

Nurmon Jymyn matalan kynnyksen 
kerhoissa tutustutaan eri lajeihin,  
ei metsästetä mestaruuksia

hän huomauttaa. 
Sydänlammi oli huomannut, 

että on lapsia, jotka mieluusti har-
rastaisivat, mutta eivät halua kil-
pailla. Siihen saumaan iski hänen 
10-14-vuotiaille suuntaamansa 
kerho.

- Aluksi mukana oli vain tyttö-
jä, mutta myöhemmin mukaan tuli 
myös muutama poika. Suurin osa 
lapsista ei ollut pelannut lento-
palloa koskaan aikaisemmin. Ko-
koonnuimme koulun salissa kerran 
viikossa, Sydänlammi muistelee 
Hyllykallion koululla pyörittä-
määnsä kerhoa.

Varsinainen onnenkantamoinen 
oli Olympiakomitean seuroille 
suuntaama avustus, Lasten liike, 
joka osui jymyläisten kannalta 
hyvään saumaan. Sydänlammin 
aikatauluihin ei lentiskerho enää 
sopinut, ja emoseura Jymy halusi 

jatkaa hyvää palautetta saanutta 
toimintaa. Seura haki ja sai tukea 
liikuntakerhon pyörittämiseen, 
lajikirjoa laajennettiin ja vastuun 
kerhotuntien pyörittämisestä otti-
vat kaikki seuran lajit.

- Lasten liike oli Olympiakomi-
tean tapa liikuttaa lapsia koulupäi-
vän jälkeen. Ajatus on, että kerhot 
järjestetään heti koulupäivän jäl-
keen, jotta perheille jäisi iltaisin 
aikaa myös omiin juttuihin, kertoo 
kerhoista alusta alkaen vastannut 
Nina Kiviluoma.

Toiminnan pilottina olleella Hyl-
lykallion koululla Lasten liike -toi-
mintaa ehdittiin pitää kolme vuotta 
ennen koronaa, joka sulki koulujen 
ovet kerhoilta. Olympiakomitean 
tuella on muun muassa hankittu 
liikuntavälineitä ja kuljetettu lap-
sia painisalille liikuntahallille.

- Kahdenkymmenen lapsen 
ryhmä on ollut koko ajan täynnä. 

Eri lajien esit-
telykerrat ovat 
antaneet kivaa 
kipinää, ja esi-
merkiksi paini-
kertojen jälkeen 
joku kummasteli, voi-
ko painikin olla näin ki-
vaa, Kiviluoma muistelee. 

Nurmon Jymy haki seuratukea 
kerhotoiminnan laajentamiseen 
jo aiemmin, mutta ensimmäisellä 
kerralla haku ei tärpännyt. Jymy 
liikuttaa -hankkeeseen tukea saa-
tiin, ja tämän syksyn aikana kerho-
toiminta alkaa Hyllykallion lisäksi 
myös Valkiavuoren ja Keski-Nur-
mon kouluilla.

- Lasten liikkeen lähtökohta oli 
tarjota matalan kynnyksen kerho 
lapsille, jotka eivät ole olleet mu-
kana seuratoiminnassa tai joilla 
ei ole liikuntaharrastusta. Tässä 

Hyllykal-
liolla on 
onnistuttu 

loistavasti, 
Kiviluoma 

iloitsee. 
Usean lajin 

yleisseura pystyy 
tarjoamaan lapsille ma-

kupaloja monesta eri lajista. Syk-
syllä on tutustuttu pesäpalloon, 
loskakelien tullessa on siirrytty si-
sätiloihin ja otettu lajeiksi saliban-
dy ja lentopallo. Talvea myöten on 
käyty painisalilla ja tutustuttu voi-
mistelun saloihin. 

- Lajitunnit on ollut toimi-
va ajatus, ja seuran eri lajit ovat 
pystyneet toteuttamaan ne hyvin. 
Seurojen yhteistyöllä kerhon saisi 
toimimaan useammalla koululla, 
ja hienoa olisi, jos Jymy saisi vaik-
kapa S-kiekon pitämään luistelua 
kerhoissaan, Kiviluoma ehdottaa.

KUVA JYMYTTÄRIEN KOTIARKISTO
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SOPIVA SEKOITUS KOKEMUSTA 
JA NUORUUDEN INTOA

KUVA RIITTA RINTAMÄKI

Nurmon Jymyn miesten joukkue alkaa olla jo vakio 1-sarjassa. Alkavaan kauteen miehet lähtevät joukkueella, jossa on sopiva sekoitus kokemusta ja nuorta 
energiaa. Ensimmäinen kotipeli pelataan jo ensi sunnuntaina. 

Tätä on odotettu ja tähän on täh-
dätty jo vuosia. Nurmon Jymy sai 
sarjapaikan lentopallon naisten 
1-sarjaan viime keväänä, ja on 
koonnut sinivalkoisten värien alle 
nuoren ja nälkäisen joukkueen.

KASVAMASSA LIIGAJOUKKUEEN 
KYLJESSÄ
Pitkään tavoiteltu paikka naisten 1-sarjassa 
tarjoaa nuorille pelaajille polun kohti 
lentopallon huippua

- Taidan olla ainoa 90-luvulla 
syntynyt koko joukkueessa, nau-
rahtaa joukkueen kapteeniksi va-
littu 24-vuotias Neea Silla. 

Kauhavan Wisan kasvatti on pe-
lannut lentopalloa niin Alahärmäs-

sä kuin Rovaniemelläkin. Viime 
kauden hän pelasin Jymyn 2-sarja- 
joukkueessa. Jymyn nousua sarja-
tasoa ylemmäksi Silla pitää sekä 
seuran että koko alueen naislento-
pallon kannalta hyvänä asiana.

- Alueella on paljon pelaajia, ja 
pelaajapolun kannalta 1-sarja on 
hyvä, hän sanoo.

Jymyn lisäksi pohjalaismaakun-
nissa ykkössarjaa pelaa ainoastaan 
Kiisto Vaasassa. Kysyntää olisi, 
sillä kun Jymy järjesti sarjapaikan 
selvittyä keväällä testitilaisuuden, 
oli mukana reilut parikymmentä 
nuorta naista eri puolilta maata. 

- Ykkössarja on kasvuporras lii-
gaan, ja vihdoinkin me voimme 
tarjota siihen mahdollisuuden niin 
omille junioreille kuin muillekin, 
iloitsee lentopallojaostoa Jymyssä 
johtava Katariina Toivola. 

Koronan takia nousukarsintoja 
1-sarjaan ei pelattu, vaan sarjapai-
kat jaettiin jo toistamiseen erilli-
sen haun perusteella. Hakijoita oli 
neljä, ja niistä ykköseen nousivat 
Jymy ja WomanVolley Rovanie-
meltä.

- Kaikilla liigajoukkueilla pitäi-
si olla ykkösessä farmijoukkue, 
jonka kautta kasvetaan liigaan. 
Penkin jatkona ei voi olla, eikä voi 
olla niinkään, että liigaa pelataan 
vain ulkomailta ostetuilla pelaajil-
la, Toivola sanoo. 

Ensimmäisen harjoitusottelunsa 
nuori joukkue pelasi Kiistoa vas-
taan Vaasassa. Viime kaudella yk-
köseen noussut ja heti neljänneksi 
yltänyt vastustaja vei viiden erän 
ottelusta neljä erää.

- Ottelussa oli paljon hyvää, 
mutta etenkin ensimmäinen erä 
meni jännittämiseen. Siihen näh-
den, miten vähän ollaan pelattu 
yhdessä, oli peli parhaimmillaan 
ihan hyvää, Neea Silla toteaa. 

Silla ennustaa 1-sarjasta tasais-
ta. Joukkueen oma tavoite on si-
joittuminen kahdeksan parhaan 
joukkoon runkosarjassa mikä tar-
koittaisi sarjapaikan säilyttämistä 
ilman karsintaa.

- Joka joukkuetta vastaan läh-
detään taistelemaan tosissaan, ja 
sitten katsotaan, mihin se riittää, 
Silla toteaa.

Motivaatiota treenaamiseen ei 
liigajoukkueen kyljessä harjoitte-
levalta joukkueelta puutu. Sillan 
mukaan tekemisen meininki on 
ollut hyvää alusta alkaen, samoin 
joukkueen yleisfiilis.

- Tosissaan treenataan, mutta 
ei niin, että olisi koko ajan veren 
maku suussa tai joku huutaisi pää 
punaisena. Tekemisen pitää olla 
hauskaa, hän korostaa. 

JymyAkatemia-nimellä pelaava 
joukkue treenaa akatemiavalmen-

Jymy sai pitkään tavoittelemansa paikan naisten 1-sarjaan viime keväänä. Sarja on nuorille pelaajille erinomainen ponnistuspaikka kohti liigajoukkuetta. Tulijoita 
olisi ollut, sillä keväisessä tryout-tilaisuudessa oli mukana reilut parikymmentä pelaajaa.

taja Aleksi Mutkan johdolla. Mu-
kana tiimissä on myös Kuortaneen 
valmennusryhmistä tuttu Aapo 
Rantanen. Fysiikasta vastaa Tere-
sa Kunnari.

- Meillä on todella motivoitu-
nut joukkue 1-sarjaan. Joukkueen 
rakentaminen otti aikansa, mutta 
jokaisessa harjoituksessa yhteinen 
tekeminen on parantunut, Mutka 
kiittelee.

Harjoituspeli Kiistoa vastaan 
osoitti Mutkan mielestä sen, että 
joukkue on valmis taistelemaan jo-
kaisesta pallosta loppuun saakka.

- Todella hermostuneesti lähdet-
tiin peliin, mutta saimme siitä pal-
jon hyvää oppia. 

Mutka odottaa mielenkiinnolla, 
millainen taso naisten 1-sarjassa 
tällä kaudella on. 

- Pelejä kertyy melko paljon, jo-
ten pelaajat saavat runsaasti hyvää 
kokemusta. Tavoitteena on pelata 
hyvää lentopalloa ja haastaa jokai-
nen joukkue. 

Nurmon Jymyn miesten 1-sarja-
joukkue alkaa jo kuulua sarjan 
vakiokalustoon. Ykköstä on pe-
lattu vaihtelevalla menestyksellä 
pitkään, ja jälleen kerran jymyläis-
seitsikko lähtee tahkoamaan 
kentälle muiden kiusaksi.

- Tänä vuonna joukkueen ra-
kentaminen oli aika hidasta, mutta 
eihän se koskaan kauhean nopeasti 
synny, naurahtaa jymyläisten kon-
kariosastoon kuuluva passari Ville 
Kivenmäki.

28-vuotiasta Kivenmäkeä ei voi 
kutsua konkariksi vielä ikänsä 
puolesta. Kokemusta sen sijaan on 
vaikka muille jakaa.

- Aloitin Jymyssä kolmosluo-
kalla, 9-vuotiaana. Ykkössarjaa 
olen pelannut kaudesta 2012, vä-
lillä pelattiin Kuutosten alla, hän 
muistelee.

Myös liigakentät ovat tulleet Ki-
venmäelle tutuiksi, sillä hän pelasi 
Kokkolan Tiikereissä seuran deby-
yttikauden 2011-12.  

- Joitain kyselyjä liigajoukku-
eilta on tullut senkin jälkeen, enkä 
sano, että ei kiinnostaisi. Työ on 
kuitenkin vaikea yhdistää harjoit-
teluun, reissutöitä tekevä Kiven-
mäki myöntää.

Jymyn alkavan kauden joukkue 
on sopiva sekoitus nuoruuden in-
toa ja vankkaa kokemusta. Kon-

kariosastolta mukana ovat muun 
muassa Sami Talvitie, Tomi Mäki 
ja Simo Näkki. Tauon jälkeen ri-
viin palaa myös juniorista saakka 
Jymyssä pelannut passari Ilmari 
Vainionpää. 

- Meillä on tänä vuonna paljon 
junnuja mukana joukkueessa, ja 
heistä koulutetaan hyviä pelaa-
jia. Kokeneemmat pelaajat tuovat 
joukkueeseen rauhallisuutta, Ki-
venmäki lupaa.

Treeneissä on nähty myös jouk-
kueen selkärankana pitkään pe-
lanneet ikinuoret Tuomas Ruuska 
ja Timo Alanen, mutta pelaajalu-
ettelosta heidän nimiään ei enää 
löydy. 

- Meillä on porukalla hyvä hen-
ki, ja sinne on uusien helppo tulla 
mukaan. Kun on samanlainen mie-
lentila, pääsee sillä jo pitkälle, Ki-
venmäki toteaa.

Kauden ensimmäinen harjoi-
tuspeli Kuortaneen valmennus-
keskuksen joukkuetta vastaan ei 
Kivenmäen mukaan kertonut jouk-
kueen tilanteesta oikeastaan vielä 
mitään. Yhteen on pelattu vasta 
vähän aikaa, mikä näkyi otteissa 
kentällä.

- Vasta syyskuun alusta on oltu 
koko porukka yhdessä. Kesätree-
nejä oli, mutta niissä ovat olleet 
mukana lähinnä akatemiassa ole-
vat nuoret, Kivenmäki toteaa.

Kivenmäki löysi paikkansa pas-
sarina saman tien, kun oma jouk-
kue siirtyi kuusikkopelaamiseen 
C-ikäisenä.

- Kukaan muu ei halunnut pas-
sariksi, ja ehkä minulla oli sitten 
tekniikkakin hallussa parhaiten. 
Passariksi pistettiin ja sille paikal-
le jäin, hän sanoo. 

Passari ei keiku pistetilastojen 
kärjessä, mutta se ei ole Kivenmä-
keä harmittanut.

- Kun peli alkaa kulkea, huomaa, 
että passarina pystyy sitä pyörittä-
mään, hän toteaa.

Tämän kauden haaste oli löytää 
valmentaja pitkään joukkuetta ve-
täneen Slobodan Krljicin seuraa-
jaksi. Päävalmentajan vastuun on 
ottanut akatemiavalmentaja Aleksi 
Mutka. Myös muuta tukea val-
mennukseen on luvassa. Kentän 
laidalla joukkueen johtajana jatkaa 
Markku Hautala. 

-Jokaisella valmentajalla on omat 
tapansa opastaa nuoria pelaajia. 
Joskus voi ehkä turhauttaakin, mut-
ta tärkeää on oppia tekemään asiat 
oikein, Kivenmäki huomauttaa.

Päävalmentajan mielestä mies-
ten joukkue on hyvässä tasapai-
nossa, ja hän sanoo olleensa tyyty-
väinen treenejä seurattuaan.

- Joukkueesta löytyy kokeneita 
ja taitavia pelaajia sekä nuoria po-

tentiaalisia pelaajia, jotka ovat ke-
hittyneet huimaa vauhtia, Aleksi 
Mutka kiittelee.

Uutena joukkueena 1-sarjassa 
aloittaa Oulu. Liigaan viime kau-
della nousi Turku. 

- Oulun joukkueesta en osaa sa-
noa mitään, mutta varsin saman-
laista kautta odotan kuin viimeksi-

kin. Hyvin pitää pelata, jos meinaa 
pärjätä, Kivenmäki sanoo.

Tavoite on kuitenkin selkeä: 
paikka kahdeksan parhaan joukos-
sa eli jatkopelit.

- Ne pelit ovat tiukkoja, ja niistä 
nuoret oppivat. Sen jälkeen sitten 
eteenpäin niin paljon kuin vain 
päästään, Kivenmäki lupaa. 

KUVA RIITTA RINTAMÄKI
MIEHET-1 JOUKKUE:
Tomi Mäki
yleispelaaja
Sami Talvitie
keskipelaaja
Joona Antikainen
libero
Simo Näkki
yleispelaaja
Ville Kivenmäki
passari
Ilmari Vainionpää
passari
Oskar Bodman
keskipelaaja
Osku-Eemeli Hautala
yleispelaaja
Eetu Järvi
yleispelaaja
Markus Tammela
hakkuri
Ville Kauppinen
keskipelaaja
Jonatan Storgård
keskipelaaja
Ville Larikka
passari
Aapo Huhtamäki
keskipelaaja

Valmennus:
Päävalmentaja Aleksi Mutka
Valmentaja Markku Hautala
Sparraaja Jukka Tuovinen
Huoltaja Tiina Larikka
Joukkueenjohtaja Markku Hautala
Tiedotus Hele Järvi

NAISET-1 JOUKKUE:
Tiia Heikkinen
passari
VUOKATINMAA
Aino Leinonen
yleispelaaja
SAPUCON OY, MEDIELLEN OY
Ellanoora Lehtonen
yleispelaaja
Miisa Kamppinen
passari
REIKÄLEVY OY
Enni Övermark
libero
ÖVERMARKIN KOLARIKORJAAMO
Marleene Mäkinen
libero
Tilda Tuuri
yleispelaaja
Rosamaria Salo
passari
BETONILATTIAT SALO
Saana Hantula
keskipelaaja
URAKOINTI HANTULA OY
Neea Silla
keskipelaaja
Hetafiia Lähde
hakkuri
ABC JALASTUULI
Silja Arohonka
yleispelaaja
Kerttu Kannala
hakkuri
Mette-Maarit Aro
yleispelaaja
Veera Heinimäki
keskipelaaja
HÄRMÄN LIIKENNE OY
Nitta Korhonen
libero
VARKAUDEN PUU OY
Aino Etelä
passari
TRAINING WITH ILONA OY

Valmennus:
Valmentaja Aleksi Mutka
Valmentaja Aapo Rantanen
Joukkueenjohtaja Tommi Salo
Fysiikka Teresa Kunnari
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Jymyläisyys istuu Katariinassa syvällä

Maan suurimman junioriseuran 
ääntä halutaan kuulla myös 
Lentopalloliitossa, ja sitä jaoston 
puheenjohtaja myös käyttää.

Jymyn lentopallojaosto kokoontui yhteis-
kuvaan syyskauden ensimmäisessä kokouk-
sessa. Jaostoon kuuluvat Marja Tyynismaa, 
Aleksi Mutka, Mari Mäki-Knuuttila,  
Kari Luoma, Antti Savola, Sari Miilumäki 
ja Tero Lamminaho sekä Risto Mäkinen ja 
puheenjohtajana Katariina Toivola. Jaostoon 
kuuluvat myös Virpi Hakala ja  
Tomi Mäenpää, jotka eivät ole kuvassa. 

KUVAT  RIITTA RINTAMÄKI

Nurmon Jymy kuuluu niihin lento-
palloseuroihin, joiden näkemykset 
kiinnostavat Lentopalloliitossa. 
Liiton kilpailuryhmään kuuluva 
jaoston puheenjohtaja Katariina 
Toivola, jos kuka sen tietää.

- Muihin seuroihin verrattuna 
meillä on valtava massa junioreita. 
Junioreiden asioita käsiteltäessä 
kysytään kokouksissa usein, että 
mitäs Jymyssä tästä ajatellaan, hän 
sanoo.

Jymyläisten ajatukset Toivola 
saa lentopallojaostolta, jossa on 
edustus kaikista ikäluokista. Näin 
ainakin pitäisi olla, mutta syksy 

syksyn jälkeen hän joutuu patis-
telemaan joukkueita oman edusta-
jansa löytämiseen.

- Kun uusi ryhmä perustetaan, 
samassa yhteydessä pitäisi nimetä 
edustaja lentopallojaostoon. Jaos-
to on väylä vaikuttaa myös oman 
joukkueen toimintaan, Toivola ko-
rostaa.

Toivola on vetänyt Jymyn lento-
pallojaostoa kymmenisen vuotta. 
Hän seurasi tehtävässä jymyläisen 
lentopallotoiminnan yhtenä ”kan-
taisänä” pidettävää Mauno Joki-
lehtoa.

- Jo ennen puheenjohtajuut-

ta olin ollut pari vuotta jaoston 
jäsenenä. Olin muun muassa ta-
lousvastaavana vuonna 2010 jär-
jestetyssä Power Cupissa, Toivola 
muistelee.

Seuratoimijan on oltava valmis 
tekemän ihan kaikkea. Toivola 
naurahtaa, ettei jaoston puheen-
johtaja voi vain johtaa. On pistet-
tävä kädet niin sanotusti saveen.

- Valmentamisen lisäksi on lei-
vottu mokkapaloja ja tehty vaikka 
mitä. Kaikki on ollut mielekästä, 
hän vakuuttaa.

Lentopallojaostoa Toivola ku-

vaa junioritoiminnan yläpuolella 
olevaksi sateenvarjoksi. Kun jaos-
ton jäsenet tulevat eri ikäluokista, 
tuovat he samalla viestit kunkin 
ryhmän arjesta; toiveista ja mah-
dollisista sääntöjen muutostar-
peista.

- Pinta sääntöihin, tekemiseen 
ja niiden muutostarpeisiin katoaa, 
kun itsellä ei ole enää juniori-ikäi-
siä pelaajia eikä valmenna.  Siksi 
jaostossa pitää olla osaaminen kai-
kilta ikätasoilta. 

Lentopallojaoston suurin vuo-
sittainen ponnistus on jokakeväi-
nen JymyLentis-turnaus. Korona 
on siirtänyt turnausta jo kahteen 
otteeseen, mutta ensi keväänä ken-
tille palataan toivon mukaan entis-
täkin suurempana ja kauniimpana. 
Jaosto on hioutunut turnauksen 
järjestäjänä vuosien aikana. 

- Jokaisella jaoston jäsenellä on 
oma osaamisalueensa, mutta jaos-
ton on puhallettava yhteen hiileen, 
Toivola sanoo. 

Toivolasta tuli jymyläinen syk-
syllä 1996. Hyllykalliolle kotin-
sa rakentaneen perheen kolmesta 
pojasta vanhin aloitti lentopallon, 
ja aiemmin Maila-Jusseissa tyttö-
joukkueita valmentanut Toivola 

vaihtoi seuraa sinivalkoiseen Jy-
myyn. Takana on neljännesvuosi-
sata jymyläisyyttä. 

- Jymyläisyys on minussa tosi 
syvällä, vaikka eivät toki muut-
kaan edustamani seurat minusta 
lähde, hän huomauttaa.

Seinäjoen Maila-Jusseissa 
Toivola pelasi naisten 1-sarjaa 
80-luvun alussa. Lentopalloura 
alkoi kuitenkin synnyinseudulla 
Keski-Pohjanmaalla, Kannuksen 
Urassa. Siellä Toivola pelasi myös 
pesäpalloa.

- Pesäpallossa olin lukkarina, 
pelasimme myös mestaruussar-
jassa. Lentopallon aloitin vasta 
15-vuotiaana, yleisurheiluakin 
Lohtajan Veikoissa harrastanut 
Toivola kertoo.

Jymyn poikajunioreita Toivola 
on valmentanut aivan viime vuo-
siin saakka, eikä hän taida malttaa 
kieltäytyä vieläkään, mikäli junnu-
joukkueessa tarvitaan vetoapua tai 
tuuraajaa harjoitusten pitäjäksi. 

- Ensimmäinen joukkue, jota 
valmensin, oli 1989 syntyneet 
pojat. He ovat jääneet kavereiksi, 
ja alkavat vähitellen tuoda omia 
lapsiaan pelaamaan. Sissalan Petri 
juuri aloitti oman tyttärensä jouk-
kueen vetäjänä, Toivola iloitsee.  

Hyödynnä henkivakuutusetu 
– nyt -20 % 

Henkivakuutus on tapa turvata 
omaa tai läheistesi toimeentuloa.
Tarjoamme 3- ja 4-etutason keskit-
tävälle asiakkaallemme -20 %
kuolemanvaravakuutuksen ja pysy-
vän työkyvyttömyysvakuutuksen 
maksuista. Saat alennuksen koko 
voimassaoloajaksi, kun ostat Perus-
turvavakuutuksen 1.3.–31.12.2021. 
Alennuksen saat kampanja-aikana 
omasta alueyhtiöstäsi ostamaasi 
vakuutukseen.  

Hyödynnä etusi: kun keskität, 
maksat vähemmän 
Voit saada vakuutusmaksuista 
jopa -17 %, kun keskität asiointisi 
meille. Lisäksi voit saada vakuutus-
maksuistasi S-ryhmän bonusta.  

Varaudu pieniin riskeihin säästä-
mällä, suuriin vakuuttamalla itsesi 
lahitapiola.fi/henkivakuutus 
tai soita 06 534 2100

Palveluntarjoaja LähiTapiola 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
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#1 Riikka Valkonen
yleispelaaja

179 cm, 25-vuotias
Kasvattajaseura Ylihärmän Junkkarit

TRANS HÄRMÄ OY

#2 Nitta Korhonen
libero

160 cm, 16-vuotias
Kasvattajaseura Varkauden NMKY

VARKAUDEN PUU OY

#3 Mette-Maarit Aro
yleispelaaja

177 cm, 17-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

#4 Aino Kaisa Etelä
passari

173 cm, 19-vuotias
Kasvattajaseura JoLePa

TRAINING WITH ILONA OY

#5 Sanni Rantanen
keskipelaaja

190 cm, 19-vuotias
Kasvattajaseura Vilppulan Tähti

SYNSAM

#7 Diana Lundvall
yleispelaaja

174 cm, 25-vuotias
Kasvattajaseura Sollentuna VK

IDEAPARK SEINÄJOKI

#8 Katariina Salminen
hakkuri

179 cm, 24-vuotias
Kasvattajaseura Laihian Luja

HÄRMÄN LÄMPÖ OY

#10 Veera Heinimäki
keskipelaaja

185 cm, 16-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

HÄRMÄN LIIKENNE OY

#11 Ada Peura
keskipelaaja

182 cm, 18-vuotias
Kasvattajaseura Laihian Luja

SIEVIN JALKINE

#14 Mila Viljanen
passari

180 cm, 25-vuotias
Kasvattajaseura LP Kangasala

LAKEUS OFFICE OY

#15 Henni Rinta-Keturi
hakkuri

185 cm, 18-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

VÄRIMIEHET OY

AUKEAMAN KUVAT JUHANI NIEMI

Toiveena ehjä kausi
JymyVolley aloittaa viidennen liigakautensa nuorella ja 
vahvasti paikallisella joukkueella

#9 Sara Niemi
keskipelaaja

180 cm, 27-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

KOTIPIZZA HYLLYKALLIO

#13 Laura Penttilä
libero

161 cm, 19-vuotias
Kasvattajaseura Nurmon Jymy

LARVATALON TILA

JymyVolley on tullut liigaan jäädäkseen. Nuori joukkue aloittaa jo viidennen seuran liigakauden kokoonpanolla, jossa on mukana sekä uusia että jo edelliskaudelta tuttuja pelaajia. 

Naisten lentopallon viides lii-
gakausi Nurmossa käynnistyy 
syys-lokakuun vaihteessa. Al-
kavalle kaudelle JymyVolley on 
saanut jälleen uusia pelaajia, sillä 
osa viime kauden pelaajista siirtyi 
muualle.

- Lähtijöitä olivat Salla Rinta- 
Tassi, Venla Hyttinen, Jessica 
Salminen, Venla Raitala, Hetafiia 
Lähde, Noora Rasinperä, Silja 
Arohonka. Osa jatkaa Jymy-orga-
nisaatiossa, osa on lähtenyt muihin 
joukkueisiin, kertoo valmentaja 
Kari Raatikainen.

Joukkueeseen saadut uudet pe-
laajat tuovat mukanaan roppakau-
palla osaamista, Raatikainen sanoo.

- Ehkä merkittävin uudistus on 
passariosastolla, minne toivon 
kokeneen Mila Viljasen ja vähän 
kokemattomamman Aino Etelän 
yhdistelmän tuovan rauhallisuutta 
ja yllätyksellisyyttä.

Keskipelaajarooliin joukkue sai 
täydennystä ja pituutta Sanni Ran-
tasen valittua Jymyn. 

- Sanni tuo joukkueeseen paljon 
kaivattua pituutta ja nuoresta iäs-
tään huolimatta myös kokemusta. 
Nuoret Veera Heinimäki, Nitta 
Korhonen ja Marleene Mäkinen 
haastavat pelipaikoillaan jo 
aikaisemmin pelanneet, Raatikai-
nen listaa.

Tällä kaudella joukkueessa on 
mukana myös ulkomaalaispelaaja, 

hän tulee Ruotsista.
- Ulkomaalaiskiintiömme tä-

mänhetkinen jäsen, Diana Lund-
vall, on Ruotsin maajoukkueen      
mukana EM-kisoissa, joten hän on 
vielä ”kääntämätön kortti” Jymys-
sä. Odotamme tietenkin   hänen 
olevan vahvistus niin hyökkäyk-
sessä kuin myös vastaanotossa. 

Yksi uusista pelaajista on pas-
sari Mila Viljanen, joka tulee 
Tampereelta. Päätöstä Nurmoon 
tulosta helpotti se, että hänen 
miehensä sai töitä Nurmosta. 
Mila on sopeutunut hyvin uuteen 
joukkueeseen.

- Sain lämpimän vastaanoton 
joukkueelta sekä koko organisaa-
tiolta. Löysin nopeasti oman roo-
lini ja joukkue on hioutunut hyvin 
kasaan kesän aikana. Ympärilläni 
on todella motivoituneita nuoria, 
mistä olen iloinen.

Milan tavoitteena tulevalle kau-
delle on saavuttaa joukkueen mak-
simipotentiaali ja siihen hän vaatii 
paljon niin itseltään kuin joukkue-
kavereiltakin.

- Olen vaativa itseäni kohtaan, 
mutta vaadin myös ympärilläni ole-
vilta. Tavoittelen parasta ja annan 
kaikkeni jokaisessa treenissä ja pe-
lissä ja tiedän sen tuottavan tulosta.

Viime kauden tulokas Nurmoon 
oli Riikka Valkonen, joka toimi 

joukkueensa kapteenina.
Riikka muistelee viime kautta 

jatkuvana kamppailuna koronan 
vuoksi.

- Koskaan ei voinut olla varma 
huomisesta. Kausihan oli hetken 
aikaa keskeytettynäkin. Nuore-
na joukkueena pystyimme haas-
tamaan kovia joukkueita, mutta 
viimeinen silaus erien lopuissa jäi 
usein puuttumaan.

Uuteen kauteen lähdettäessä 
Riikka on iloinen siitä, että harjoit-
telussa näkyy tekemisen meininki.

- Meille on tullut jonkin verran 
uusia harjoitteita, mutta valmenta-
jiemme pitkä ammattitaito näkyy 
muun muassa siinä, ettei tree-
nirunkoa ole tarvinnut muuttaa. 
Erityisesti lajitreeneissä meillä on 
ollut kova tekemisen meininki. Pi-
dän ehdottomasti treeneistä, joissa 
lasketaan pisteet ja näkee konk-
reettisesti oman tuloksen. Kaikki 
pelilliset harjoitukset ovat vahvana 
ykkösenä.

Joukkue on hioutunut yhteen 
kesän aikana ja Riikka kiitteleekin 
joukkueen yhteishenkeä.

- Uudet pelaajat ovat sopeutu-
neet joukkueeseen todella hyvin. 
On tärkeää, että uusien pelaajien 
olo tehdään alusta asti mukavaksi 

ja kotoisaksi. Uskon, että meidän 
seurayhteisöön on helppo tulla. 
Minulle itselleni joukkue antaa ää-
rimmäisen paljon. Kun astuu pu-
kukoppiin, jossa kaikilla on samat 
tavoitteet ja päämäärä, voi sanoa 
tulleensa kotiin.

Tulevan kauden tulostavoitetta 
ei joukkueella vielä ole, mutta Rii-
kan mukaan otteluihin lähdetään 
voittomielessä.

- Odotan ennen kaikkea ehjää 
kautta. Tavoitteena on tietenkin 
omilla suorituksilla ohjata jouk-
kuetta kohti otteluvoittoja. Toivon, 
että olemme läpi kauden vahvasti 
yksi joukkue, jossa jokaisen panos 
on tärkeä.

Valmentaja Kari Raatikainen on 
samoilla linjoilla pelaajien kanssa.

- Joukkueen sisäinen tavoite- 
asettelu on vielä tekemättä. Itse 
toivon, että pelaamme laaduk-
kaampaa lentopalloa kuin viime 
kaudella ja saamme yleisön pai-
kalle sitä todistamaan.

Raatikainen muistuttaa, että 
joukkue on edelleen nuori ja pai-
kallisväritteinen.

- Ulkomaalaispelaajan taso mää-
rittelee tavoitteita jossakin mie-
lessä, vaikkakin jo kasassa oleva 
ryhmä sisältää ison potentiaalin. 
Turnaukset ja harjoituspelit mää-
rittävät suunnan, sarjapelit lopulli-
sen totuuden, Raatikainen kuittaa.

KUVA SARA NIEMI

Joukkue valitsi kapteenistonsa 
äänestämällä. Riikka Valkonen 
jatkaa, ja sai avukseen Laura 
Penttilän ja Mila Viljasen.

LIIGAJOUKKUEEN VALMENNUSTEAM:
Päävalmentaja Kari Raatikainen
Valmentaja Aapo Rantanen
Valmentaja Jarkko Rinta-Keturi

Fysiikkavalmentaja Teemu Rauhala
Fysioterapeutti Suvi Huhtanen
Tilastovalmentaja Santeri Mäkelä
Joukkueenjohtaja ja huoltaja Päivi Peura
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Kari Raatikainen aloittaa toisen kauden JymyVolleyn päävalmentajana. Liikun-
nallinen mies on ihastunut Tanelinrannan liikuntamahdollisuuksiin, ja on talvisin 
tuttu näky Hyllykallion hiihtoladuilla. 

Tervehdys!

KUVA JUHA ANTIKAISEN KOTIARKISTO

KUVA KUVASEPPÄLÄ

Päävalmentaja Kari Raatikainen iloitsee,  
että seura on ymmärtänyt tiimityön merkityksen.

JymyVolleyn libero Laura Penttilä tuo maajoukkueleirillä 
opittuja kikkoja liigapeleihin Seuraava

askelNurmon Jymy sai viime vuonna 
mestaruussarjajoukkueelleen uu-
den valmentajan, Kari Raatikai-
sen. Tänä syksynä alkaa toinen 
kausi joukkueen peräsimessä. 

Viime kauden kahdeksanteen 
sijaan Raatikainen on tyytyväinen. 

- Valmentaja ajattelee tulosta 
hieman eri tavalla, mitä sarjatau-
lukko näyttää. Peilaan sitä joukku-
eeseen, ja mielestäni tällä joukku-
eella onnistuttiin odotetusti. Ehkä 
olisin kaivannut hieman lisää 
hyökkäysvoimaa, mutta ehkä sitä 
saadaan tänä vuonna, Raatikainen 
lupaa.

Viime kaudella korona oli mer-
kittävässä roolissa niin lentopal-
lossa kuin muussakin elämässä.  
Otteluja päästiin pelaamaan, mutta 
sitä yhtä voimatekijää – yleisöä, 
kaipasivat niin valmentaja kuin 
pelaajatkin.

- Olisi ollut hienoa, jos nuo-
ret pelaajamme olisivat päässeet 
näyttämään taitojaan yleisölle ”li-
venä”.

Ilahduttavana asiana Raatikai-
nen näkee Jymyn organisaation si-
toutumisen yhteisiin tavoitteisiin. 

-Yhteinen visiointi alueen len-
topallotulevaisuudesta on moti-

voinut minua paljon, samoin liiga-
joukkueen toimijoita.

Kari Raatikaisella on valmen-
nuksen tukena useita henkilöitä. 
Mukana ovat valmentajat Jarkko 
Rinta-Keturi ja Aapo Rantanen, 
fysiikkavalmentaja Teemu Rauha-
la, tilastoinnin hoitaa Santeri Mä-
kelä, joukkueenjohtajana on Päivi 
Peura ja Suvi Huhtanen vastaa fy-
siikkaterapiasta.

- Nykyaikainen valmennus on 
tiimityötä ja se on Jymyssä ym-
märretty. Olen ammattitaitoisesta 
tiimistämme ylpeä ja kiitän orga-
nisaatiota, joka on tämän mahdol-
listanut.

Uusi kausi on käynnistymässä ja 
siihen tarvitaan koko tiimiltä työtä 
ja sitoutumista.

- Joukkueen kehitys on pitkä 
prosessi ja yksi kausi on aika lyhyt 

aika sen arvioimiseen.  Pohjatyötä 
on tehty hyvin jo aikaisemmin ja 
nyt pitäisi ottaa askeleita eteen-
päin. Ne ovat pitkiä ja varmaan 
joiltakin ne jäävät ottamatta, Raa-
tikainen sanoo. 

Raatikaisen mukaan joukkue 
etenee hyvin pitkälle samalla sys-
teemillä kuin viime kaudella, jos-
kin uuttakin on luvassa.

- Tilastointimahdollisuus avaa 
mahdollisuuksia numeeriseen pe-
laajapalautteeseen jo harjoittelu-
tapahtuman perusteella.  Harjoit-
telutapahtumia olemme lisänneet 
huhti-toukokuussa. Toivon, että 
yksilöitä kehittämällä nousee koko 
joukkueen taso, Raatikainen sa-
noo.

Lentopallo vie suuren osan Kari 
Raatikaisen ajasta, mutta toki 
muuhunkin jää, etenkin kuntolii-
kuntaan.

- Seinäjoki-Nurmon alue on kun-
toliikkujalle aivan mahtava paikka, 
Paukanevan ja Jouppilanvuoren 
vain parina esimerkkinä mainitak-
seni. Olen päässyt laajentamaan 
kaveripiiriäni myös lentopallon 
ulkopuolelle, mistä vahva kiitos 
loistaville hiihtoreiteille ja niillä 
liikkuville.

Ei enää kauaa. Kohta päästään pelien makuun 
ja pitkä odotus palkitaan. Pientä jännitystä on 
jo ilmassa. 

Pohjanmaalla on aina arvostettu sisuk-
kuutta, yritteliäisyyttä sekä kökkä-henkeä, 
johon liitetään vahva yhteisöllisyyden tun-
ne, ’Kaveria ei jätetä pulaan’ -mentaliteetti. 
Nämä kulkevat edelleen vahvasti mukana 
pohjalaisessa identiteetissä ja jokaisen 
pohjalaisen pitäisi olla ylpeä piirteistä. 

Yritteliästä kuvataan uusia asioita ko-
keilevaksi, eteenpäin pyrkiväksi, aloi-
tekykyiseksi ja toimeliaaksi. Sisukas 
taas jaksaa yrittää vastoinkäymisistä 
huolimatta, on sinnikäs, peräänanta-

maton, lannistumaton ja sitkeä. Vaikka 
yritteliäs ja sisukas olisikin, tarvitsee jokainen 
ympärilleen joukkueen. Tiimin, joka parhaim-
millaan saa erilaiset yksilöt loistamaan omilla 
vahvuuksillaan ja johon voi luottaa tilanteessa 
kuin tilanteessa. 

Yhteisöllisyys yhdistettynä sisukkuuteen 
ja yritteliäisyyteen tarjoaa loistavan mahdol-
lisuuden onnistumiseen. Yhdessä tekeminen 
yhteisen päämäärän eteen antaa hyvät eväät 
saavuttaa suuria asioita. Toisaalta siitä voi muo-
dostua haastavaa, jos oman edun tavoittelu on 
ensisijaisessa asemassa. Parhaimmillaan urhei-
lu yhdistää ja siitä voi tulla iso voimavara arjen 
keskellä.

 
Rohkaisen kaikkia lähtemään liikkeelle, kan-

nustamaan toinen toistanne sekä luomaan luot-
tamuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä. Pidetään 
mielessä, mikä on kaikkein tärkeintä. Parhaim-
paan lopputulokseen pääsee, kun tekee sitä mis-
tä nauttii, suupielet ylöspäin. 

Tsemppiä kauteen! 

Annina Keinonen

JymyVolley on osoittanut kuuluvansa lentopallon pääsarja-
tasolle naisten mestaruusliigassa. Liigan kärki on pelannut ja 
pelaa myös alkavalla kaudella mestarien liigan lohkovaiheessa 
ja rima menestykseen on noussut kansainväliselle tasolle myös 
kotimaisessa sarjassa. Tämä tarkoittaa sitä, että menestyäksem-
me kotimaisessa liigassa on myös meidän JymyVolleyssa nos-
tettava tekemisemme taso kaikilla osa-alueilla eurooppalaiselle 
tasolle. 

Mestaruusliiga on osa suomalaista huippu-urheilua, sil-
lä ovathan maajoukkueemme taas tänäkin kesänä esiintyneet 
EM-kisoissa. Naisten maajoukkueeseen on ilahduttavasti nous-
sut myös JymyVolleyn nykyisiä ja entisiä pelaajia. Olemme tie-
dostaneet kansainvälisen toimintaympäristön missä toimimme. 

Liigavuosien aikana olemme kaikki voineet havaita, että suo-
malaiset joukkueet kilpailevat samoista pelaajista ja valmenta-
jista muiden eurooppalaisten joukkueiden kanssa. Kilpailu ei 
ole ainoastaan pelaajien välistä tasonmittausta, vaan mitä suu-
remmassa määrin menestys mestaruusliigassa on myös seurojen 
ja organisaatioiden välistä pidemmän aikavälin kilpailua. 

Jokaisella seuralla on oma historiansa ja taustansa. JymyVol-
leyn taustalla on Nurmon Jymyn laaja seuraorganisaatio ja nuo-
risokasvatus. Tälle pohjalle on ollut hyvä lähteä rakentamaan 
kestävää menestystä kohti mestaruusliigan kärkeä. 

Meillä JymyVolleyssa urheilu on toiminnan keskiössä ja ha-
luamme olla paras joukkue kansainväliselle uralle pyrkiville 
huippu-urheilijoille. Tähän meillä on yhdessä eri alojen kump-
paneiden kanssa erinomaiset mahdollisuudet. Tiivis yhteistyö 
Kuortaneen Urheiluopiston, Etelä-Pohjanmaan urheiluakate-
mian ja eri oppilaitosten kanssa luo nuorille urheilijoillemme 
turvallisen ja laadukkaan ympäristön kehittymiselle ja unelmien 
rakentamiselle. 

Tulevaa kautta ollaan aloittamassa taas epävarmoissa olosuh-
teissa. Meidän kaikkien yhteinen toive on päästä täyttämään 
katsomo ja kannustamaan oma joukkue voittoon sekä nautti-
maan kansainvälisen tason huippu-urheilusta.

Ilman mukana elävää yleisöä, sitoutuneita yhteistyökumppa-
neita ja aktiivisia seuraihmisiä se ei olisi mahdollista.  

JUHA ANTIKAINEN
PUHEENJOHTAJA
JYMYVOLLEY OY

JymyVolleyn 19-vuotias libero 
Laura Penttilä on vielä syyskuun 
alkupuolellakin yhtä hymyä. Taka-
na on hänen tähänastisen elämänsä 
paras kesä: kesä, joka päättyi nais-
ten lentopallon EM-kisoihin elo-
kuun lopussa.

- Aina välillä tulee vieläkin sel-
lainen olo, että oliko se unta, mutta 
kai se totta oli, hän sanoo.

Penttilä muistaa hyvin sen fii-
liksen, kun puhelin joskus lop-
putalvesta soi, ja hän sai kutsun 

maajoukkueryhmän leiritykseen. 
Vielä silloin ajatus oli, että leirille 
joo, mutta ehkä ei kuitenkaan itse 
joukkueeseen saakka.

- Kyllä siinä tippa tuli linssiin, 
kun sen viestin sain, hän myöntää.

Penttilä kertoo, ettei tuntenut 
ainoatakaan maajoukkueryhmän 
pelaajista entuudestaan. Toki moni 
oli tuttu kentältä verkon toiselta 
puolelta, ja Jymyn kasvatin Emmi 
Riikilän ura oli tiedossa, mutta 
muuten hän hyppäsi vieraaseen 

porukkaan.
- Olin joukkueen junnu, mutta 

tosi nopeasti pääsin joukkoon mu-
kaan. Kun ollaan koko ajan tiiviisti 
yhdessä, joukkue hitsautuu yhteen 
nopeasti.

Oman lisänsä joukkueen yhte-
näisyyteen toi karanteeni, joka yl-
lätti Montenegrossa ja Slovakiassa 
toukokuussa pelattujen EM-kar-
sintojen jälkeen. Joukkueen jäse-
net viettivät viikon hotellihuoneis-
saan eristyksissä kisojen päättymi-
sen jälkeen. Omaa lisäjännitystä 
tilanteeseen toi uhkaavasti lähes-
tyvä kevään yo-juhla.

- Kyllä on nenää tökitty ja tes-
tejä otettu. Kisoissa testit tehtiin 
aina ennen ottelua ja muutenkin 
tosi usein, Penttilä kertoo.

Penttilä aloitti lentopallon 6-vuo-
tiaana esikoululaisena. Into lajia 
kohtaan oli kova alusta alkaen.

- Ihan junnusta jäätiin harkko-
jen jälkeen vielä pelaamaan, jos se 
vain oli mahdollista. Olen treenan-
nut kovaa aina, koska se on ollut 
kivaa.

Liigaryhmään Penttilä nousi 
9-luokkalaisena, vasta 15-vuotiaa-
na. Kun mittaa on reilut 160 sent-
tiä, löytyi pelipaikka luontevasti 
liberon tontilta. 

- Haluan olla Suomen paras 
libero. Vasta nyt olen ruvennut 
seuraamaan tilastoja, ja kun olen 
ollut siellä viides tai kuudes, olen 
ruvennut ajattelemaan, että ehkä 
siihen olisi mahdollisuuksia.

Maajoukkueleiri toi ripakopalli-
sen uutta oppia tontin hoitamiseen. 
Penttilä kokee saaneensa etenkin 
teoreettista tietoa liberona pelaa-
misesta.

- Sormipassaaminen on myös 
kehittynyt, sen eteen en ole tehnyt 
aikaisemmin oikein mitään. Nyt 
tuli paljon toistoja, hän kiittelee.

Maajoukkuepestin sato nähdään 
pian alkavalla liigakaudella, sillä 
Penttilä lupaa antaa kaiken op-
pimansa joukkueen käyttöön 
syys-lokakuun taitteessa alkaviin 
peleihin. 

Maajoukkuepesti on tältä erää 
paketissa, eikä jatkosta ole tietoa. 
Penttilä sanoo olevansa erityisen 
kiitollinen kaikista niistä ihmisis-
tä, joihin on projektin aikana tu-
tustunut.

- Joka hetkestä piti nauttia. Val-
mentaja muistutti meille monta 
kertaa, että nauttikaa. On paljon 
asioita, joita saa rahalla, mutta ki-
sakokemukset on ansaittu kovalla 
työllä. Siinä mielessä ollaan etuoi-
keutettuja, hän toteaa.

Yhteinen lentopallovisio motivoi TAKANA PARAS KESÄ IKINÄ

JymyVolleyn liberona 
pelaavan Laura 
Penttilän EM-kisa-
matka jää muistoihin 
monellakin tapaa. 

 KUVA JOHANNA  SYDÄNLAMMI

”Joukkueen 
kehitys on pitkä 
prosessi.”

KUVA RIITTA RINTAMÄKI
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Katsoja - muistathan nämä!
1 Tule kotipeliin vain terveenä.. 

2 Osta ottelulippu etukäteen Lippu.fi
3 Jos ostat lipun hallilta, 

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

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

eri paikoissa liikuntahallilla.
7 Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.

Nurmon Jymyn lentopallojaoston julkaisu 2021VOLLEYJYMY VOLLEYJYMY
LIIGAJUNAAN EI HYPÄTÄ 
ILMAN HARJOITUSTAUSTAA

Veera Heinimäki 
aloitti fysiikan 
tehoharjoit-
telun vuosi 
sitten syksyllä 
tavoitteenaan 
nousu liigarinkiin. 
16-vuotias lukion 
ekaluokkalainen 
saa treeniohjel-
man Jymy- 
Volleyn fysiikka- 
valmentajana 
toimivalta Teemu 
Rauhalalta.

KUVA RIITTA RINTAMÄKI

KUVA RIITTA RINTAMÄKI

Tärkeintä on synnyttää kipinä

Aleksi Mutka aloitti Nurmon Jymyn junioripäällikkönä ja akatemiavalmentajana elokuussa. Saman tien hän sai vastuul-
leen myös sekä naisten että miesten 1-sarjajoukkueet. 

yläkatsomo numeroimattomat paikat 

alakatsomo numeroimattomat paikat
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Hyppy liigajoukkueen harjoitus-
rinkiin on suurempi kuin moni äk-
kiseltään osaisi arvata. Treenimää-
rät lisääntyvät ja myös harjoitusten 
laatu muuttuu melkoisesti.

- Liigajoukkueen pelaajilla on 
useamman viikon jaksoja, jolloin 
kuudessa päivässä voi olla yksi-
toista harjoitusta, sanoo JymyVol-
leyn fysiikkavalmentaja Teemu 
Rauhala.

Liiganaisten viikkoon kuuluu 
yksi lepopäivä, mutta muut päivät 
mennään täysillä. Rauhala huo-
mauttaa, ettei tuohon junaan voi 
oikein ilman harjoitustaustaa hy-
pätä.

- Kyse ei ole vain harjoitusmää-
rästä, oleellisinta on harjoittelun 
sisältö ja laatu, hän toteaa.

Fysiikkaharjoittelua ei pidä 
ajatella erillään lajiharjoittelusta. 
Rauhalan mukaan sen on sisällyt-
tävä kaikkeen tekemiseen.

- Jokaisen pelaajan on kyettävä 
liikuttamaan itseään pelatakseen 
ja kestettävä myös pelin tuomat 
kuormitukset. Verryttelyrutiinit on 
opittava hyödyntämään osana hen-
kistä valmistautumista jokaiseen 
yksittäiseen lajiharjoitukseen, hän 
opastaa.

Rauhala pitää tärkeänä, että ru-
tiinien opetteleminen aloitetaan 
viimeistään C- tai B-ikäisinä juni-
oreina. 

- Jokaisen liigarinkiin tulevan 
nuoren pelaajan harjoitustausta 
kartoitetaan yksilöllisesti ja jo-
kaiselle rakennetaan henkilökoh-

tainen ohjelma. Siinä joukkueen 
fysioterapeutti Suvi Huhtanen on 
tehnyt ison työpanoksen, ja se on 
alkanut myös näkyä positiivisesti, 
hän kiittelee.

16-vuotias Veera Heinimäki 
nousi JymyVolleyn liigarinkiin 
alkavalla kaudella. Hän on ollut 
Rauhalan fysiikkatiellä jo edellis-
kauden, ja harjoitellut tehostetusti 
ollakseen valmiimpi liigan vaati-
miin harjoitusmääriin.

- Painot treeneissä nousivat, 
punttien kautta on tullut lisää fy-
siikkaa. Olen kasvanut nopeasti pi-
tuutta, ja minulla on ollut selän ja 
polvien kanssa ongelmia. Ne ovat 
helpottaneet, kun lihasta on tullut 
lisää, 185-senttinen keskitorjuja 
kertoo.

Heinimäki on huomannut tehos-
tetun fysiikkaharjoittelun vaiku-
tukset myös otteluissa.

- Hallitsen kropan aiempaa pa-
remmin ja lyön sekä lujempaa että 
korkeammalta. Isoin juttu on var-
maan se, miten kropan hallinta on 
kehittynyt.

Hyppy B-ikäisten junnutreeneis-
tä naisten liigaryhmään on ollut 
korkea. Heinimäki on tyytyväinen 
siihen, että keho on kestänyt hyvin 
harjoitusmäärien ja -tehon lisään-
tymisen.

- Teemu on tehnyt minulle oh-
jelmat, joihin kuuluu perusve-
toliikkeitä sekä keskivartaloa ja 
yläkroppaa kehittävät liikkeet, hän 
sanoo. 

Rauhala kiittelee JymyVolleyn 
urheilullista ajattelutapaa ja ym-
märrystä fyysisen suorituskyvyn 
merkitykselle. 

- Oma ajatteluni lähtee yksilö-
lajien valmennustaustasta, mutta 
olen havainnut, että myös palloi-
lujoukkueessa fysiikkaan on jär-
kevä panostaa. Olen ymmärtänyt, 
että seurayhteisön strategiana on 
rakentaa pelaajapolkua omien ju-
nioreiden kärjelle aina liiga- ja 
maajoukkuetasolle saakka, hän 

huomauttaa.
Rauhala muistuttaa, ettei liiga-

joukkueen treeneissä katsota pe-
laajan ikää. 

- On ymmärrettävä, että pelaaja 
on nuori, mutta sen perusteella ei 
selitellä tai pudoteta vaatimustasoa 
tippaakaan. Pääsarjatasolla kaik-
kien on tunnettava vastuunsa. 

Matka avausseitsikkoon voi tun-
tua nuoresta pelaajasta pitkältä, 
mutta niin se pitää Rauhalan mu-
kaan tuntuakin. Lähtökohta jouk-

kueessa on ollut, että kokeneem-
pien pelaajien, niin suomalaisten 
kuin ulkomaalaistenkin, on kyettä-
vä toimimaan rakentavasti nuorten 
pelaajien kanssa.

- Tässä olemme onnistuneet 
melko hyvin. Urheilullinen asenne 
heijastuu myös suhtautumisessa 
fyysisen suorituskyvyn kehittämi-
seen, kokeneemmat pelaajat ovat 
olleet nuoremmille usein hyviä 
esimerkkejä, Rauhala sanoo. 

Aleksi Mutka tulee haastatteluun 
suoraan syksyn ensimmäiseltä 
akatemiatunnilta. Hänen ohjauk-
sessaan on parikymmentä jo hy-
vässä vauhdissa urallaan olevaa 
lentopalloilijaa, jotka harjoittele-
vat lajia neljänä päivänä viikossa 
koulutyön ja omien joukkueiden-
sa treenien ohessa. Lukiolaisista 
koostuvassa ryhmässä on mukana 
myös yksi 9-luokkalainen. 

- Akatemian valmentaminen on 
noin kolmasosa työstäni, sanoo 
Jymyn lentopallon junioripääl-
likkönä elokuun alussa aloittanut 
Mutka.

Junioripäällikön toimenkuva on 
laaja. Mutka osallistuu jaostotyös-
kentelyyn, auttaa juniorijoukkuei-
ta valmennuksessa, kehittää jouk-
kueiden toimintaa ja antaa vinkke-
jä harjoitusten tekemiseen. Vink-
kejä voi hakea myös sivupenkiltä 
seuraten, sillä Mutka lupaa pitää 
ovat avoinna vetämiinsä treeneihin 
kaikille valmentajille.

- Ihan mitä tahansa saa kysyä, 
mutta lähtökohtaisesti autan val-
mennuksessa. Valmentajien ja 
vanhempien välisiin juttuihin anti-
ni on vähäisempää, hän naurahtaa.

Junioripäällikkö Aleksi Mutka 
muistuttaa, ettei menestys saa 
olla junioreiden harrastamisessa 
se ykkösjuttu

Seinäjoelle ja Jymyyn Mutka tuli 
Valepasta, missä hän toimi myös 
seuran junioripäällikkönä. Muutto 
maakuntaan on sujunut vaivatto-
masti, yhteinen koti JymyVolleyn 
passarina pelaavan Mila Viljasen 
kanssa löytyi Simunasta. 

- Viiteen vuoteen on mahtunut 
yhdeksän muuttoa. Ollaan oltu 
aika tarkkoja siitä, minne lähde-
tään. Seinäjoella olemme kyllä 
viihtyneet, Tampereelta lähtöisin 
oleva Mutka kertoo.

Mutka on kasvanut lentopallo-
perheessä, joten lajivalinta ei liene 
yllätys. Vai onko sittenkin?

- Meitä on neljä lasta, eikä mei-
tä puskettu lentopalloon. Isä tiesi 
lajin loukkaantumisriskit. Olen 
pelannut futista ja harrastanut 
yleisurheilua, lentopallon aloitin 
E-pojissa.

Liigaan Mutka nousi jo 17-vuoti-
aana. Hän pelasi yhteensä kahdek-
san kautta muun muassa Sampo- 
Volleyssa ja Hurrikaanissa Loi-
maalla. Myös maajoukkue ehti tul-
la tutuksi.

Vaikka syksy on vasta käynnis-
tymässä, on Mutka ehtinyt tehdä 

jo tuttavuutta Jymyn joukkueiden 
kanssa. Kesäkuussa hän veti aka-
temialeirin, Salon Power Cupissa 
pääsi näkemään joukkueiden toi-
mintaa kentällä. 

- Ja onhan jymyläinen toiminta 
tuttua jo omilta pelivuosilta. Siel-
lä olivat vastassa kovat jymyläiset 
jässikät, kuten Antti Ropponen, 
Matti Toivola ja Karri Kutinlahti.

Mutka pitää hyvänä sitä, että Jy-
myllä on tarjota junnuille useampi 

eri laji, jota harrastaa. 
- Liigapelaajista 95 prosenttia on 

harrastanut useampaa eri lajia ju-
niorivuosina. Se antaa hyvän tuen 
lentopallolle. Hyvää on myös se, 
että Jymyssä arvostetaan fysiikkaa.

Mutka muistuttaa, ettei juniori-
toiminnassa menestys ole se kaik-
kein tärkein asia.

- Menestys edellä on huono 
mennä. Isoin tekijä on sytyttää ki-

pinä pelaamiseen ja urheiluun, hän 
korostaa.

Mutka on työskennellyt lasten 
ja nuorten kanssa, tehnyt muun 
muassa opettajan sijaisuuksia. Hä-
nelle lasten ja nuorten kasvu ja sen 
seuraaminen ovat olennainen osa 
valmennustyötä.

- Valmentajan vastuu on suuri, 
sillä monelle nuorelle urheilu on 
myös tapa rakentaa omaa itsetun-
toaan, hän huomauttaa.

NOSTOPALVELU
UITTO OY

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

www.nostopalvelusuitto.fi
040 584 2972

tilitoimistohautala.fi

0400 565 096

jymylentis.sporttisaitti.com

Lähde mukaan seuratyöhön - 
kökkäväkeä tarvitaan aina!

katariina.toivola@netikka.fi
040 545 0280

BINGO!

5 17
32

66
9

Venestalolla
joka maanantai-ilta
alkaen klo 18.30.

Viitalantie 221
Tervetuloa!
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Santeri Mäkelän tun-
nistaa lippalakista ja 
läppäristä. Kumpikin 
kulkee miehen mat-
kassa niin koti- kuin 
vieraspeleissäkin. 
Miesten EM-kisoissa 
Tampereella Santeri 
oli yksi kansainväli-
sen lentopalloliiton 
CEVin virallisista 
kirjureista.

HUIPPUMERKITHUIPPUMERKIT
HALVAT HINNATHALVAT HINNAT

Hyllykalliontie 2, Hyllykallio

- rauhalliset yöunet
- perhejuhlat
- yksityistilaisuudet
- kokoukset

Aidosti ErilainenAidosti ErilainenAidosti Erilainen Kaarretie 4
60510 Hyllykallio

puh. (06) 4217700,
www.hotellifooninki.fi

myynti@hotellifooninki.fi

Yhteistyössä
Yhteistyössä
Yhteistyössä

JymyVolleyn
JymyVolleyn
JymyVolleyn

kanssakanssakanssa

Santeri Mäkelän paikka pelissä 
kuin pelissä on kentän päädyssä 
tiukasti tietokoneen ääressä. Ke-
sän aikana JymyVolleyn miehis-
töön liittynyt mies kulkee tittelillä 
tilastovalmentaja, ja hänen roo-
linsa on ensiarvoisen tärkeä koko 
joukkueelle.

- Tilastoista löytyy ihan mitä 
vaan. Ne ovat paljon enemmän 
kuin pelkkä otteluraportti, joka on 
pelkkä pintaraapaisu, Mäkelä ki-
teyttää.

Tilastointiin Mäkelä innostui LP 
Vampulan naisten vuoden 2014 
liiganousun myötä. Kun tilastoijaa 
joukkueelle haettiin, kertoo polvi-
vammojen takia oman peliuransa 
junnuvuosiin päättänyt mies ”uh-
rautuneensa”. 

- Sitten hurahdin koko hom-
maan, se olikin tavattoman mie-
lenkiintoista. Kun kaikki ottelut 
videoidaan ja jokainen kosketus 
kirjataan ylös, pystytään koko 
ottelu synkronoimaan ja kaikki 

Pistin vastikään kalenteriin ylös 
kaikki lentopallon syyskauden 
kotiottelut. Niitä on yhteensä kah-
deksantoista! (Vuorotyöläiselle se 
saattaa tuoda aikataulullisia ongel-
mia.) 

Kun liigajoukkueen lisäksi sekä 
Jymyn miehet että naiset pelaavat 
1-sarjaa, on auton nokka käännet-
tävä kohti Nurmohallia lähes joka 
viikonloppu. Muutaman kerran  
arki-iltanakin. Oman lisänsä ka-

Santeri Mäkelä pilkkoo 
lentismatsin osasiksi ja tarjoaa ne 
valmentajalle työn tueksi

suoritukset käymään läpi. Sieltä 
löytyy ihan mitä vaan, Mäkelä sel-
vittää.

Kotipelien lisäksi Mäkelä on 
tilastoinut jokaisen Vampulan 
vieraspelin aina syksystä 2015 läh-
tien. Saman hän aikoo tehdä alka-
valla kaudella myös JymyVolleyn 
kanssa. 

- Lisäksi tilastoin myös sekä 
miesten että naisten 1-sarjan pelit. 
Sitähän ei sarjassa vaadita, Mäkelä 
huomauttaa.

Tilastoinnista on tullut kaiken 
aikaa tärkeämpi osa valmennusta 
ja otteluihin valmistautumista.

- Tilastojen kautta rakennetaan 
pelitaktiikkaa. Niistä nähdään esi-
merkiksi se, kuka on epävarma 
vastaanottaja, ja otteluissa syötöt 
voidaan suunnata hänelle, Mäkelä 
kertoo.

Tilastointi tukee myös yksittäi-
sen pelaajan kehitystä. Kun suori-
tuksen pystyy pilkkomaan pieniin 
osiin, on helppo löytää ne osa-
alueet, joihin pitää panostaa.

 - Liikaa ei tilastoihin pidä kui-
tenkaan tuijottaa, sillä se tekee 
pelaajista robotteja. Kyllä peliä 
pitää osata itsekin lukea, Mäkelä 
tähdentää.

Mäkelä on myös sitä mieltä, et-
tei etenkään nuorille pelaajille ole 
syytä syöttää ihan kaikkea sitä tie-
toa, mitä tilaistoista on saatavissa.

- Pelaajat lukevat usein vain 
omia tilastojaan, vaikka kyseessä 
on joukkuelaji. Toki oma tekemi-

nen vaikuttaa paljon kokonaisuu-
teen. 

Mäkelä on opetellut tilastonikka-
riksi tekemällä itse. Parin Lento-
palloliiton järjestämän koulutuk-
sen jälkeen hän havaitsi, että se on 
paras keino saada tilastot hallin-
taan.

- Kokeilemalla oppii ja asiatkin 

jäävät paremmin muistiin. 
Mäkelä on mukana liiton ti-

lastoijalistoilla, mikä toi hänelle 
mieluisan viikon pestin miesten 
EM-kisoihin Tampereelle. 

- Tein kansainvälisen liiton  
CEVin viralliset tilastot. Viikkoon 
mahtui 15 ottelua, ensimmäistä 
päivää lukuun ottamatta kaksi pe-
liä joka päivä. 

TILASTOINTIIN 
VOI MYÖS 
HURAHTAA

lenteriin tuo salibandyn F-liiga, 
jossa Jymy on myös mukana. 

Mutta ei täysi kalenteri haittaa. 
Kansa kaipaa katsomoihin. Koro-
na piti salien ovet ulkopuolisilta 
säpissä viime kaudella, joten pa-
toutunutta kannustusenergiaa on 
yllin kyllin jaettavaksi. Tunnelma 
kattoon, kuten Tampereen EM- 
kisoissa vastikään nähtiin. Ainakin 
tällä tietoa siihen on lupa. 

Koronan jälkiä paikkaillaan ur-

heiluseuroissa vielä pitkään. Har-
rastusryhmät lähes lajissa kuin 
lajissa ovat pienentyneet, kun osa 
junioreista ei ole jaksanut odottaa 
tauolla olleiden treenien alkamista 
uudelleen vaan on jättänyt harras-
tuksensa. Se on harmi, sillä urhei-
lun ja yhdessä tekemisen merkitys 
heijastuu lapsen ja nuoren elämäs-
sä moneen eri asiaan. 

Kannustakaa lapsianne, kuskat-
kaa ja motivoikaa, mikäli puhei-

siin alkaa nousta ajatus harrastuk-
sen lopettamisesta. Käynnistymis-
vaikeuksia voi olla, mutta niistä 
päästään yli, kun toiminta pyöräh-
tää taas täysillä käyntiin. 

Tulkaa mukaan myös itse. Taus-
tajoukoissa on aina tilaa, eikä 
talkoolaisia ole koskaan jonoksi 
saakka. Tulkaa myös katsomoi-
hin, lentismatsi on iso elämys ihan  
kotikulmilla. Suurin vaiva on läh-
temisen vaiva. 

Eikä sekään niin kovin suuri ole. 

MARJA TYYNISMAA
PUHEENJOHTAJA
NURMON JYMY  

”Liika tilastoihin 
tuijottaminen 
tekee pelaajista 
robotteja. Kyllä 
peliä pitää osata 
itsekin lukea.”

KUVA RIITTA RINTAMÄKI
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PITI TULLA MAANVILJELIJÄ, TULI LEIPURI
KUVAT RIITTA RINTAMÄKI

Pirjon Pakarissa 
on huomattu 
urheilevan nuoren 
yritteliäisyys ja 
kyky ottaa yhteisö 
huomioon

Pirjon Pakarin toimitusjohtaja Hannu Malmivaara on huomannut, miten hyvän pohjan työntekoon urheilu antaa nuorille. 
Joukkuelajit kasvattavat tiimipelaajiksi myös työpaikalla, mitä hän pitää erityisen tärkeänä. 

Pirjon Pakarin toimitusjohtaja 
Hannu Malmivaara on pistänyt 
vastikään pystyyn kahvilan Turun 
kauppatorin kupeeseen Yliopiston-
kadulle. Se oli Honkajoella 80-lu-
vun puolivälissä perustetun yrityk-
sen seitsemäs oma toimipiste.

- Minusta piti tulla maanviljeli-
jä. Kävin maatalouskoulun Kauha-
joella, mutta kun isä oli sen verran 
nuori, ettei sukupolvenvaihdosta 
voinut vielä tehdä, piti keksiä jo-
tain muuta, Malmivaara sanoo.

Se muu tuli niin kuin ne muut 
usein tulevat. Elämään tuli Pirjo, 
joka halusi leipoa. Honkajoelle pe-
rustettiin Pirjon Pakari, ja maatilan 
otti aikanaan hoitoonsa Malmivaa-
ran nuorempi veli. 

- Olen ollut alalla 36 vuotta. 
Leipominen on pysynyt samana, 
mutta säädökset ovat muuttuneet. 
Kun aloitettiin, ei vuorotyötä saa-
nut teettää kuin isoissa leipomois-
sa. Yrittäjä meni töihin viideksi, 
mutta työntekijä ei saanut mennä, 
Malmivaara muistelee.

EU helpotti säätelyä, vapaut-
ti muun muassa sunnuntaikau-
pan, mutta helpolla eivät yrittäjät 
nytkään pääse. Tietosuoja tuo 
työllistävälle yritykselle omat 
haasteensa. Malmivaaralla 
työntekijöitä on yhteensä 
parisensataa, heistä kolmi-
senkymmentä Seinäjoella.

- Jos minulla on täällä 
kolme Tiinaa töissä, en 
voi tietää, kuka heistä on 
vuorossa, kun listassa ei 
voi olla sukunimeä, hän 
antaa esimerkin. 

Seinäjoelle Pirjon Pakari ran-
tautui vuonna 2005. Oli laajenta-
mishaluja, mutta suunta ei ollut 
oikein selvillä. Poriin Malmivaara 

ei halunnut, koska siellä suvulla 
oli jo alan yritys. Tampere oli taas 
liian kilpailtu.

- Oltiin oltu jo vähän kuin pors-
tuassa, kun meillä oli toimintaa 
Kauhajoella. Citymarketissa hom-
missa ollut Kari Kiviluoma rupesi 
houkuttelemaan Seinäjoelle, sa-
noi, että täällä on kivaa. Ja olihan 
se varmaan viisas päätös, tämä on 
hieno paikka.

Ideaparkin kupeeseen Seinäjoen 
Jouppiin on noussut Pirjon Paka-
rin uusi ja tähänastisista leipo-
moista suurin. Kahvio-myymälän 
korkeista ikkunoista sisään tuleva 
valo suorastaan häikäisee. On tuo-
reet leivät ja laajat valikoimat, on 
maittavat konditoriatuotteet, on 
päivittäinen keittolounas.

 - Onhan nämä tuotteet ihania. 
Ennen kuin meille tuli konditoria-
tuotteet, piti käydä lenkillä kolme 
kertaa viikossa, nyt pitäisi käydä 
kuudesti, Malmivaara virnistää.

Kerma, sokeri, voi ja sopiva 
määrä suklaata on resepti, joka 

hemmottelee yritysjohtajan maku-
hermoja.

- Ja kyllähän se on ihan parasta, 
kun saa leivän suoraan uunista ja 
laittaa siihen voita päälle, hän jat-
kaa. 

Yrittäjän arki on tunnetusti työ-
tä aamusta iltaan ja välillä vielä 

enemmänkin. Malmivaara ynnäi-
lee viikon työtunteja ja pääsee 
noin kuuteenkymmeneen. 

- En tiedä, millaista on yrittäjyys 
muualla kuin Pohjanmaalla. Kyl-
lähän täällä keskenään kisataan, 
mutta se kannustaa, hän sanoo.

Pohjalainen paljon puhuttu ka-
teus ei sekään ole säikäyttänyt 
Malmivaaraa. Kateutta kun voi 
olla niin monenlaista. 

- Jos naapuri ostaa uuden auton 
ja ostat itse vähän paremman, 

on se hyvää kateutta. Mut-
ta jos menet puhkomaan 

naapurin autosta ren-
kaat, ei se sitä enää 
ole, hän sanoo.

Pirjon Pakari on 
yksi jymyläisen 
lentopallotoimin-
nan tärkeistä tu-

kijoista. Seinäjoen 
kokoisessa urheilu-

kaupungissa sponssin 
pyytäjiä riittää, ja myös 

Malmivaara tukee vuosit-
tain useampaa eri lajia. 

- Siitähän se usein lähtee, että 
jonkun työntekijän lapsen joukkue 
tulee kysymään tukea, hän sanoo.

Malmivaara naurahtaa, ettei 
häneltä kannata kysellä minkään 
lajin tuloksia, vaikka hän harras-
taakin muun muassa jääkiekkoa 
ja kuntourheilua. Aikaa urheilun 
seuraamiseen ei juuri ole, mutta 
sen hän on kyllä havainnut, mitä 
hyötyä nuoret urheilusta saavat.

- Urheilullinen nuori kasvaa 
yrittäjyyteen. Hän on oppinut ot-
tamaan joukkueen huomioon, hän 
jaksaa ja hänellä on muutenkin 
hyvä huomiointikyky. 

Urheilun edut Malmivaara on 
nähnyt myös omassa yritykses-
sään, kun on palkannut kesätöihin 
eri lajeja harrastavia nuoria. Sitä 
hän ei osaa arvioida, näkyykö tuki 
yrityksen tuotoissa.

- Mainokset jossain salin seinäs-
sä, pelin parhaiden palkitseminen. 
Tuohan se tietysti näkyvyyttä, jos 
pelipaidassa lukee firman nimi, 
mutta vaikuttaako se johonkin. 
Vaikea sanoa, tulevatko eurot ta-
kaisin.

• Perustettu Honkajoella 1985, 
palkittu useaan otteeseen.

• Seitsemän toimipistettä eri puolilla  
Suomea, verkkokauppa vuodesta 2017.

• Tunnetaan Hannun 100 % gluteenittomista 
tuotteista, joita tehty vuodesta 2014.

• JymyVolleyn tukija. 
• Jokaisesta Hyllykallion Prismasta ostetusta 

Häjypoika ja Ruis-Iisakki -leivästä 
siivu liigalentopallolle.

• Muista myös Pirjon Pakarista ostoksia  
tehdessäsi mainita JymyLentis!

Se tuo hyvitystä
toimintaan.


