Lehtimäen Jyske juhli 90-vuotista taivalta
Yhdeksänkymmentä vuotta on monessa asiassa pitkä aika. Tämä seikka todettiin useaan kertaan Lehtimäen
Nuorisoseuralla lauantaina. Talossa järjestettiin ansaitusti Lehtimäen Jyskeen 90-vuotisjuhlat talon ollessa
täynnä urheilun ja liikunnan ystäviä. Mukana oli oman seuran toimitsijoita, jäseniä, urheilijoita,
naapuriseurojen ja järjestöjen edustajia, Alajärven kaupungin edustajia ja paljon Jyskeen toimintaa
seuraavia. Juhlassa oli voimakas yhteisöllisyyden tunne ja paikalla olleiden ikä vaihteli vauvasta vaariin.
Lehtimäen Jyskeen historia alkaa jo vuosia ennen seuran varsinaista perustamista, joka tapahtui
marraskuun 22. päivä 1929. Tätä ennen seuran perustamista suunniteltiin jo pitkään, mutta vaikeuksien
kautta edettiin voittoon, kuten urheilutermein voi todeta.
Ennen juhlan alkua saatiin nauttia kakkukahvit ja keittiöväki saikin kiitosta tarjoilusta. Jyskeen
puheenjohtaja Tuula Kurunmäki toivotti juhlaväen tervetulleiksi. Kurunmäki kertoi paikan olevan
historiallinen, sillä Lehtimäen Nuoriseuralla kokoonnuttiin 22.11.1929 Jyskeen perustavaan kokoukseen.
Talo on kyllä rakennettu uudelleen. Puheenjohtaja kertoi menestyvien urheilijoiden olevan tärkeitä
seuralle, mutta ilman vapaaehtoisia toimitsijoita seuraa ei olisi. Kurunmäki kiitti kaikkia seuran toiminnassa
mukana olleita.
Juhlan juontaja Kauko Ukonmäki ohjaili tapahtuman järjestystä ja loi juonnoillaan juhlatunnelmaa.
Kassu Halosen säveltämä ja Vexi Salmen sanoittama kappale Maailma on kaunis, jatkoi juhlaa Tuula
Kurunmäen esittämänä ja seuran sihteerin Satu Yli-Kesäniemen säestämänä. Toisena numerona kuultiin
hienosti sovitettu Sibeliuksen Finlandia, jossa Kurunmäen mukana esiintyi useampi laulaja.
Juhlapuheen piti Jari Puumala, joka oli aikoinaan myös itse Jyskeen menestynyt urheilija. Puumala kuvaili
urheilijan tietä lapsesta huippu-urheilijaksi. Urheilijan taival koostuu askeleista alemmalta tasolta
seuraavaan tavoitteeseen. Lapsena ja nuorena kaveripiirin yhteinen urheiluharrastus merkitsee jopa
elämän kestävää sidettä. Urheilijan tie on jatkuvia valintoja ja tavoitteita. On ratkaistava, onko mahdollista
pyrkiä vielä korkeampiin saavutuksiin ja samalla luovuttava joistakin sellaisista asioista mitkä eivät sovi tuon
tavoitteen saavuttamiseen. Nuori urheilija etenee uransa alkuvaiheessa ehkä seuravalmentajan tai oman
henkilökohtaisen valmentajan ohjauksessa. Seuraavan portaan saavuttamiseksi on ehkä löydettävä
ammattitaitoisempi valmentaja, lisää tukihenkilöitä, hierojia, fysioterapeuttia jne.. Urheilija uralla
edetessään joutuu tekemään valinnan myös taloudellisista asioista. Hupulle ei pääse, jos tekee normaalia
työaikaa, koska harjoittelu on kokonaisvaltaista. Tässä vaiheessa urheilijan on löydettävä tukijoita, jotta
pystyy selviämään taloudellisesti leirityksistä, matkoista, ravinnosta ja ylipäätään kaikesta mihin tarvitaan
rahaa. Puumala käsitteli myös mitä tapahtuu urheilu-uran jälkeen. Hän kertoi kokeneensa omakohtaisesti
vuosikymmenten aikana, että urheilijat ovat työelämään tullessa samanlaisia kuin urheilu-urallaan.
Tavoitteellisuus, jatkuva itsensä kehittäminen, päämäärähakuisuus, täsmällisyys ja kilpailuhenkisyys ovat
urheilijan luonteenpiirteitä työelämässä. Puumala totesi näin olleen hänen omassakin työyhteisössään,
jossa urheilijat ovat hyvin nopeasti omaksuneet työpaikan tavoitteet ja ovat myös siellä nopeasti edenneet.
Puumala kertoi vielä Jyskeen historiasta ja menestyksestä ja varsinkin hiihtourheilu ja
maakuntaviestivoittojen suuri määrä muistetaan edelleen.
Juhlassa esitettiin Jari Lepistön laatima Jyskeen toiminnasta kertova kuvaesitys, johon oli koottu vanhoja
lehtileikkeitä menneiltä vuosikymmeniltä ja kuvia varsinkin viimeiseltä vuosikymmeneltä. Kerronta
painottuikin aikarajoitteen vuoksi 80-vuotisjuhlien jälkeiseen aikaan, koska aiemmissa juhlissa on esitelty
sen aikaista historiaa. Esitys loi Jyskeen toiminnasta kuvan yleisseurana, jossa eri urheilumuodot tarjoavat
mahdollisuuksia liikuntaan kunkin mieltymyksen mukaan. Menneinä vuosikymmeninä hiihto ja yleisurheilu
ovat tuoneet mainetta seuralle ja myös palloilulajit ovat olleet suosittuja. Hiihdossa ei ole enää kilpailijoita
edustamassa Jyskettä, mutta kuntoilumuotona se kokoaa harrastajia lähinnä keski-ikäisistä ylöspäin. Tähän

tarjoaa upeat mahdollisuudet Valkealammen maastot keinolumilatuineen. Yleisurheilussa on ollut 2010luvulla jälleen hienoa menestystä ja Suomenmestaruuksia ja mitaleita onkin tullut suuri määrä.
Kuvaesityksessä painotettiin Jyskeen toiminnan vahvuuksia. Liksari-liikuntakerho toimii ympäri vuoden ja
lajit vaihtuvat vuodenaikojen mukaan. Syksyllä ja keväällä saliliikunta, talvella hiihto ja luistelu ja kesällä
yleisurheilukoulu tarjoavat jokaiselle jotakin. Liksari kokoaa 30 – 40 lasta viikoittain leikinomaiseen
liikuntahetkeen ja kynnys on matala, koska Jyske ei peri osallistujilta mitään maksuja missään
toimintamuodossa. Tämä on seurojen keskuudessa jopa ainutkertaista. Palloilujaosto tekee hienoa työtä ja
Jyskeellä on junioreissa jalkapallojoukkue. Seuran entisiä junioreita on myös siirtynyt naapuriseuroihin,
joiden kanssa Jyske tekee tavallaan yhteistyötä.
Jyskeen toinen vahvuus on vapaaehtoiset toimitsijat, ohjaajat ja vetäjät. Sama perusjoukko on toiminut
pitkään, jopa vuosikymmeniä ja jotkut uhraavat suuren osan vapaa-ajastaan seuran toiminnan
pyörittämiseen.
Esityksessä viitattiin myös Jyskeen talouteen, joka on suhteellisen vakaa. Kulut on vedetty aivan minimiin,
koska tulopuoli on alhainen. Esityksessä kiitettiin alueen yrityksiä ja muita tukijoita, jotka mahdollistavat
sen, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on sama mahdollisuus ilman osallistumismaksuja harrastaa Jyskeen
tarjoamaa liikuntaa.
Kuvaesityksen jälkeen Eero Savelan kaksi musiikkikappaletta saivat yleisöltä isot aplodit. Ensimmäisenä
Eero esitti Elastisen hitin Eteen ja ylös, joka toi mukaan myös kaivattua nykymusiikkia vastapainona
vanhemmalle esitystavalle. Lehtimäen voimailijoiden marssi on Kalle Flinkmanin sanoittama kappale, jonka
sävellystä ei löydetty etsinnöistä huolimatta. Apuun Eero sai Jaakko Kärjen, joka sävelsi sanoihin sopivan
marssisävelen ja näin saatiin juhlaan peräti maailman ensiesitys. Eeroa säesti haitarilla tässä kappaleessa
Satu Yli-Kesäniemi.
Juhlassa palkittiin ansaitusti pitkään toimineita vapaaehtoisia toimitsijoita. Aiemmissa juhlissa palkittuja ei
enää tällä kertaa muistettu vaan nyt yli kolmekymmentä Jyskeen toimitsijaa saatiin yhteiseen kuvaan.
Seuran puheenjohtaja ja sihteeri toimivat palkintojen luovuttajina.
Jyske halusi tällä kertaa palkita myös urheilijoita ja juhlaan kutsuttiin viimeisen vuosikymmenen
Suomenmestarit. Seura palkitsi Kristiina Joensuun (veteraanien N45-sarjan polkujuoksu), Anni Keisasen
(hiihto), Janette Lepistön (keihäänheitto), Ari Mannion (keihäänheitto) sekä Sanni Taipaluksen (juoksu,
keskimatkat). Tapani Savela luovutti palkituille pienen muiston. Kauko Ukonmäki nostatti tunnelmaa
haastattelemalla mestareita heidän tavoitteistaan ja nykykunnosta. Ari Mannio ei osallistunut tilaisuuteen.
Jyskeen yleisurheilujaosto on tähän asti palkinnut vuoden aikana menestyneitä urheilijoita joulun
avauksessa, mutta nyt käytettiin tämän juhlan antamaa mahdollisuutta palkitsemiseen. Jari Lepistö luovutti
palkinnot urheilijoille.
Vapaan sanan aikana kuultiin Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivusen puheenvuoro. Koivunen toi esille
tärkeän yhteistyö Jyskeen ja Alajärven kaupungin kesken. Yhteistyötä kaupunki tekee myös Janette Lepistön
kanssa, käyttäen hänen näkyvyyttänsä markkinoinnissa ja tiedotuksessa. Valkealammen alueen
kehittämiseen Koivunen lupasi kaupungin panostavan ja Rannankylän urheilukenttä saataneen ensi kesänä
valmiiksi. Koivunen kehitteli ajatusta siitä, että liikunta ja urheilu muodostaa elinikäisen jatkumon, nuorena
opittu harrastus kantaa koko elämän.
Vapaan sanan puheenvuoron käytti myös Jyskeen hiihtojaoston pitkäaikainen puheenjohtaja Pentti
Ahopelto. Pentti muisteli, kuinka hän jo melko nuorena miehenä kutsuttiin jaostoon ja jo ensimmäisessä
kokouksessa hänet valittiin puheenjohtajaksi. Tämä luottamustoimi alussa vähän arvelutti, mutta nyt toimi
on jatkunut jo reilu kolmekymmentä vuotta. Ahopelto keskittyi puheessaan hiihtourheiluun ja varsinkin

Valkealampi on hänen sydäntään lähellä. Alueen kehittämiseen hän toivoo nostetta ja hän kiitikin Alajärven
kaupunkia kehityssuunnitelmasta. Talkootyö on Ahopellon mukaan ollut Jyskeen toiminnassa aina vahvaa.
Kolmantena vapaan sanan puhujana kuultiin Eero Savelaa. Eero luki mainion muistelman Jyskeen
toiminnasta. Muistelman oli lähettänyt entinen lehtimäkeläinen Vilho Alatupa ja siinä hän kirjoitti
värikkäästi Jyskeen urheiluhistoriasta, joka hänen osaltaan painottui painiurheiluun.
Jokainen juhla loppuu jossain vaiheessa ja on päätössanojen vuoro, mutta Jyskeen toiminta ei ole
loppumassa vaan seura jatkaa kohti satavuotisjuhlaa, johon jo tässä vaiheessa kaikki toivotetaan
tervetulleiksi. Näin positiivisesti aloitti yleisurheilujaoston puheenjohtaja Jari Lepistö juhlan loppusanat.
Puheenvuorossa tuotiin esille myös haasteita, joita seuralle ovat väestön ikärakenne, jolloin
harrastajamäärät pienenevät tulevaisuudessa. On lisättävä yhteistyötä naapuriseurojen kanssa, jotta
harrastajien ja kilpailijoiden on mielekästä toimia liikunnan parissa. Joukkueurheilu ei toimi ehkä enää
jatkossa näin pienten ikäluokkien varassa pienessä seurassa. Haasteena on myös nykyisten toimitsijoiden
ikääntyminen ja nuorten houkutteleminen seuran toimitsijoiksi tuottaa vaikeuksia. Puheenvuorossa
esitettiin kiitokset monille tahoille.
Loppusanojen jälkeen oli vuorossa yhteislaulua, jolloin sali raikui Kalle Flinkmanin sanoittaman ja Taimi
Vartian säveltämän kappaleen Laulu Lehtimäelle tahdissa.
Kauko Ukonmäki toimi ammattimaisesti juhlan juontajana ja osoitti monessa kohtaa tuntevansa
erinomaisesti Jyskeen historian.

Jari Lepistö kirjasi asioita juhlassa muistiin

