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Ylöjärven Ilveksen ikäluokat 
1992–1994 ovat käyneet läpi 
melkoisen kehityskaaren ja säi-
lyttäneet joukkuerunkonsa juni-
orivuosista aikuisikään saakka.

Ikäluokat ovat olleet vuosia 
ylöjärveläisen tyttöjalkapalloi-
lun keulakuva ja paikkakunnan 
menestynein tyttöjoukkue kaut-
ta aikain lajissaan.

Ryhmä on ollut hengennostat-
taja koko junioriseuralle.

Etenkin joukkueen vanhempi 
kaarti on kulkenut suurimman 
osan pelivuosistaan vastuuval-
mentaja Mikko Lepistön ja val-

mentaja Aki Björnisen matkassa. 
Lauantaina työnsä päättä-

neen kaksikon anti Ylöjärven 
Ilveksen jalkapalloperheelle on 
ollut merkittävä puhutaan sitten 
yksilöistä, joukkueesta tai jopa 
koko seurasta. 

Lepistö on seuran koulutetuin-
ta valmentajakaartia ja toiminut 
muun muassa Fortum Tutorina 
sparraten muita valmentajia. 
Hän on ollut myös yksi ruohon-
juuritason kuuluvista äänistä 
jalkapallon olosuhteiden kehit-
tämisessä Ylöjärvellä.

Lepistö otti vastuun ikäluokan 
1992 tyttöjoukkueesta kesällä 
2005. Futis-Liigassa aiemmin 
menestynyt joukkue kokeili 
tuolloin siipiään ensimmäistä 
vuotta kilpailullisemmassa pii-
rinsarjassa.

Lepistöllä oli jo tuolloin val-
mennuskokemusta ja luonnol-
lisesti pelaajataustaa. Hän otti 
joukkueen haltuunsa määrätie-
toisesti.

Aki Björninen liittyi valmen-
nusvahvuuteen kaudeksi 2007. 
Kaksikon valmennusnäkemys 
on sointunut hyvin yhteen.

Pelaajan hyvinvointi 
näkyy tuloksissa
Keskeistä Lepistön valmennuk-
sessa on ollut läpi vuosien vaati-
mustaso niin harjoituksissa kuin 
peleissä. Ja kenties vieläkin tär-
keämpää on ollut henkinen val-
mennus, josta puhutaan yleisesti 
paljon, vaikkei tiedetä alkuun-
kaan, mistä oikeastaan edes 
puhutaan. Sen sijaan Lepistön 
ajatus henkisestä valmennuk-
sesta on kirkas.

– Kaiken ytimessä on se, että 
pelaajan hyvinvointi näkyy hy-
vänä tuloksena myös kentällä. 
Henkinen valmennus kysyy pal-
jon ymmärrystä ja pelaajien eri-
laisuuden arvostamista, Lepistö 
määrittelee lyhyesti.

Ensimmäisestä harjoitukses-
ta lähtien Lepistö on rohkaissut 
ja opettanut toisaalta määrätie-
toisen työn, toisaalta unelmien 
voiman. Tuloksena tyttöihin on 

juurtunut vahva itseluottamus, 
joka todennäköisimmin näkyy 
paljon muuallakin kuin jalka-
pallokentällä.

– Kun on saanut toimia saman 
joukkueen kanssa näin pitkään 
ja nähnyt 12-vuotiaiden kasva-
van 19-vuotiaiksi, toiminnastakin 
on muotoutunut erilaista kuin 
tavanomaisessa joukkueessa. 
Tämä on ollut kasvatustyötä ja 
elämänkoulua valmentajallekin. 
Olen tehnyt uhrauksia, mutta 
voin vilpittömästi kiittää ja tode-
ta, etten vaihtaisi mitään pois. 
Vuodet ovat koulineet minuakin, 
Lepistö tunnustaa.

Harrastusympäristö on ruok-
kinut tyttöjen halua kehittyä 
kestävällä tavalla. Lopputulos 
on hyvin poikkeuksellinen ja 
valitettavan harvinainen juni-
oriurheilussa: lapsuudesta asti 
yhtä pitänyt porukka on säilynyt 
ytimeltään koossa niin pitkään, 
että voi pelata edelleen yhdes-
sä aikuisten sarjassa ja vieläpä 
menestyä.

Joukkue on nuoresta pitäen 
opetellut pelaamaan jalkapalloa 
niin, että pelistä voi nauttia. Mikä 
tärkeintä, Lepistön peluuttama 
jalkapallo on ollut aidosti kehit-
tävää; moniulotteista, alhaalta 
asti rakennettua, rytmitettyä ja 
ratkaisukeskeistä. Pelaavaa ja 
nopeaa peliä, jonka tehtävänä 
on myös viihdyttää.

Pitkä kehityskaari 
päättyi mitalijuhliin
Lepistö lähti rakentamaan jouk-
kuetta raakileista, joiden kanssa 
oli kuitenkin tehty hyvää pohja-
työtä. Ensimmäinen osoitus ryh-
män potentiaalista tuli kansain-
välisessä Kokkola Cupissa, josta 
irtosi C14-sarjan kolmas sija.

Talviharjoittelussa joukkue 
jalkautui koulujen saleista toisi-
naan jopa Teivon parkkipaikal-
le, kun parempia olosuhteita ei 
ollut. Muuallakin ylöjärveläisten 
työ nähtiin: seurasta valittiin en-
simmäiset tyttöpelaajat piirien 
väliseen Pohjola Cupiin sekä 
C14- että C15-ikäluokkiin.

Sijoitukset paranivat vuosi toi-
sensa perään, ja joukkue alkoi 
pikkuhiljaa juniori-ikäisenä ottaa 
tuntumaa myös naisten peleistä.

Vuosi 2010 oli tärkeä, sillä 
tuolloin lahjakas 1994-ikäluok-
ka yhdistettiin vanhemman ikä-
luokan joukkueeseen. Samana 
vuonna joukkue nousi syksyksi 
pelaamaan B-tyttöjen Ykköstä 
– ensimmäisenä ylöjärveläise-
nä jalkapallojuniorijoukkueena 
liiton järjestämällä sarjatasolla. 
Todellinen yllätys oli lähellä, sillä 
joukkue sijoittui neljänneksi vain 
neljä pistettä piikkipaikasta.

Joukkue pelasi samanaikai-
sesti myös naisten Kolmosta, 
josta se nousi Kakkoseen.

 Kausi 2011 oli ottelumäärästä 
ja koventuneista sarjoista johtu-
en opettavainen sinnittelyvuosi.

Tänä vuonna joukkue on 
päässyt keskittymään ainoas-
taan yhteen sarjaan, naisten 
Kakkoseen, ja tulokset ovat ol-
leet hyviä.

Kausi päättyi lauantaina Räi-
källä maalein 5-2 otettuun voit-
toon Nice Futis/2:sta, jolla oli 
riveissään liigakokemustakin. 

Voitto sinetöi Ylöjärven Ilveksel-
le pronssin, joten valmentajat 
päästiin hyvästelemään voitok-
kaissa vaikkakin haikeissa tun-
nelmissa.

B-tyttöjen SM-kulta, 
nyt Futsal-Liiga
Talviharjoittelumahdollisuuk-
sien heikkous on johtanut sii-
hen, että Ylöjärven Ilveksen 
1992–1994-ikäluokatkin ovat 
keskittyneet talvella futsaliin.

Lepistölle laji oli suorastaan 
vieras, mutta vaikka valmen-
tajan kokemus rajoittui yhteen 
nähtyyn otteluun, talvilaji otettiin 
ohjelmaan ennakkoluuloitta.

Lähtökohta oli se, että futsalin 
tuli palvella jalkapallotaitojen ke-
hittämisessä. Vaikka laji on mo-
nelta osa-alueeltaan erilainen 
jalkapalloon verrattuna, hyödyt 
ovat selvät.

– Futsalissa pelaajat eivät voi 
välttyä yksi vastaan yksi -tilan-
teilta. Ne täytyy oppia ratkaise-
maan tavalla tai toisella. Pelaajat 
oppivat väkisinkin prässäämään 
ja tulemaan prässätyiksi, Lepistö 
huomauttaa.

Futsalista on tullut tyttöjen 
mielikki, ja menestystäkin on 
ropissut kiitettävästi alun tun-
nustelun jälkeen. Palkintokuor-
masta löytyy kolme peräkkäistä 
B-tyttöjen piirinmestaruutta sekä 
jättipotti kaudelta 2010–2011, 
jolloin Ylöjärven Ilves voitti B-
tyttöjen futsalin Suomen mes-
taruuden.

Viime kaudella joukkue pela-
si ensimmäistä kertaa järjeste-
tyssä naisten Futsal-Liigassa ja 
ylsi aina SM-lopputurnaukseen 
saakka. Naisten pääsarjatason 
futsalia nähdään Ylöjärvellä 
myös tällä kaudella.

Tulevalla futsal-kaudella jouk-
kueen vetovavastuuseen on as-
tumassa yllätysnimi.

Uusi suunta:  
Etelä-Amerikka 
Suomesta löytyy hyvin harvak-
seltaan niitä valmentajia, joiden 

rakkaus peliin ja halu oppia uut-
ta johtavat siihen ainoaan ratkai-
suun, joka todella vie valmenta-
jaa tiellään eteenpäin.

Tälle matkalle Mikko Lepistö-
kin on lähdössä, vaikka aikatau-
lussa ja käytännön järjestelyissä 
on vielä monta kohtaa avoinna. 
Hän lähtee ammentamaan uut-
ta oppia vieraasta jalkapallokult-
tuurista tietämättä tai juuri edes 
välittämättä, tuleeko seikkailusta 
muutaman kuukauden vai vii-
den vuoden kestoinen. 

Suuntana on Etelä-Amerikka, 
eikä Lepistö tarkoita uuden opin 
hakemisella futispelien katso-
mista vaan aitoa osallistumista.

– Haluan lähteä toteuttamaan 
pitkäaikaista unelmaani, Lepistö 
sanoo.

B-valmentajatutkinto, urheilu-
hierojan ammattitaito ja korkea 
motivaatio jättävät monta erilais-
ta ovea, joiden kautta Lepistö 
pääsee sisään sikäläiseen jalka-
pallotoimintaan. Suunnitelmat 
eivät makaa tyhjän päällä nyt-
kään, mutta Lepistö on valmis 
katsomaan erilaisia kortteja.

– Seuraavan pitkäaikaisen pro-
jektini haluan aloittaa vanhempi-
en poikaikäluokkien joukkueen 
parissa ja edetä siitä valmenta-
maan miehiä, hän miettii. Hän 
haluaa valmentaa työkseen.

Tyttö- ja naisjalkapallon sekä 
Ylöjärven Ilveksen Lepistö jättää 
luonnollisesti haikealla mielellä. 
Hän tietää, että jokainen hänen 
entisistä valmennettavistaan 
pystyy juuri siihen, mitä päättää 
haluta.

– Tytöt ovat henkisesti hyvin 
valmistautuneita. He tietävät, 
että välillä on ylä- ja alamäkiä. 
Toivon todella, että jokainen 
katsoo loppuun sen kortin, mitä 
jalkapallolla on tarjota. Pelillä 
on paljon annettavanaan – jat-
koi sen parissa sitten pelaajana, 
valmentajana, erotuomarina, 
huoltajana, katsojana tai jossain 
muussa roolissa.

– Omasta joukkueesta, Ylöjär-
ven Ilveksestä ja Ylöjärvestä on 
tullut tytöille kunnia-asia. Hyvä 
niin.

Kaikkien aikojen tyttöjalkapallojoukkue hyvästeli valmennuskaksikkonsa Mikko Lepistön ja Aki Björnisen

Pronssi piristi haikealla hetkellä
Ylöjärven Ilveksen ikäluok-
kien 1992–1994 ympäril-
le rakennettu tyttöjen ja 
naisten joukkue on saa-
vuttanut Mikko Lepistön 
matkassa kahdeksan 
kauden aikana enemmän 
kuin yksikään toinen tyttö-
jalkapallojoukkue paikka-
kunnalla milloinkaan. 

Motivoituneen valmen-
nusjohdon myötävaikutuk-
sella tyttöjen innostus on 
säilynyt junnuvuosista ai-
kuisikään. Joukkue pelaa 
naisten jalkapallon Kak-
kosta sekä futsalia liigas-
sa. B-junioreissa joukkue 
raivasi aikoinaan tiensä 
liiton sarjaan Ykköseen – 
ensimmäisenä Ylöjärvellä 
– ja voitti futsalin Suomen 
mestaruuden.

Lepistö ja hänen pitkä-
aikainen aisaparinsa Aki 
Björninen valmensivat täl-
lä tietoa viimeistä kertaa 
joukkuettaan naisten Kak-
kosen kamppailussa lau-
antaina. Kotivoitto sinetöi 
pronssin.

YPA:lle pronssia Pelikassit nousee
Street Hockeyn Euro Cupissakin 
tänä vuonna menestynyt Peli-
kassit hallitsee mukavasti myös 
nahkakuulan vihreällä veralla. 
Jalkapallon sarjatoimintaan 
lähtenyt Siivikkalan ylpeys nou-
si heti kertalaakista Kutosesta. 
Nousu varmistui viikonloppuna, 
kun Pelikassit kukisti Ikurin Vi-
reen 3-2.

Ylöjärven Ryhdin kakkos-
joukkue jatkaa Kutosessa ensi 

kaudellakin. Joukkue kuuluu 
keskikastiin.

Vitosen sarjakauteen ylöjärve-
läisväriä on tuonut FC Teivo, joka 
on ollut vahvasti mukana kärki-
kamppailussa. Nousua kausi ei 
tuota, mutta sarjan kakkospai-
kassa FC Teivo on kiinni.  Kau-
den viimeinen ottelu pelataan 
lauantaina, jolloin Teivo päättää 
kautensa Räikällä lauantaina. 
Vastassa on PoNU Bk kello 15.

Ylöjärven Pallo voitti Tampereen 
kuntopesiksessä miesten sarjas-
sa tällä kaudella pronssia.

Mitali varmistui lauantaina, 
kun YPA voitti Kaupissa Räpsän 
4-3.

Hyvin toisensa tuntevien jouk-
kueiden peli oli ailahtelevaa, ja 
todella jännittävien vaiheiden 
jälkeen ottelu päättyi niukkaan 
YPA:n voittoon. 

Lukkari Pekka Kankaanpää 

Pyöräilyä

Tulospörssi

SM-Maastopyöräily maraton. Hy-
vinkää 16.9.

Miehet 81 km: 1) Henri Ojala Koil 
2.42.07, 2) Samuel Pökälä TWD 
2.42.15, 3) Jukka Vastaranta P-Uni-
on 2.44.17...19) Teemu Uusi-Piuhari 
P-P 2.54.07... 68) Heikki Soukko P-P 
3.37.51, 

M-50: 1) Johan Moraal PeNo 
3.01.16, 2) Matti Vesterinen Akilles 
3.07.13, 3) Heikki Hammarberg 
HMTBC 3.08.35... 9) Petri Oksman 

P-P 3.30.50
M-40: 1) Erkko Salonen CCH 

2.56.08, 2) Kyösti Soini OTC 2.57.07, 
3) Mikko Kivi IK-32 2.57.09... 12) Ari 
Kansikas P-P 3.13.16... 16) Mikko 
Nokkonen P-P 3.36.29

M-18: 1) Sasu Halme KorsKa 
2.57.40, 2) Matias Koskinen HyPy 
3.16.04, 3) Mikko Soukko P-P 3.24.26

M-16 52 km: 1) Joona Kleemola 
Eksymä 360 2.33.40, 2) Juuso Aapio 
Korska 2.37.40, 3) Pekka Soukko P-P 
2.39.49

Naiset 81 km: 1) Sini Alusniemi 
JYPS 3.08.45, 2) Maija Rossi TWD 
3.10.48, 3) Noora Kanerva Kors-
Ka 3.16.55...8) Sofia Kansikas P-P 
3.57.02.

Kauden päätöspeli sinetöi Ylöjärven Ilvekselle pronssimitalit Kakkosessa. Hetkessä oli enemmän haikeutta ja kiitosta kuin riemunkiljahduksia.

Vuodet 2005–2012 samaa 
joukkuetta luotsannut Mikko 
Lepistö katsoo seuraavaksi, 
mitä ”Kauniilla pelillä” on hä-
nelle tarjottavanaan Suomen 
ulkopuolella. Suuntana on 
Etelä-Amerikka.

oli liekeissä. Kolmosvahti Juu-
so Aalto oli varma. Ratkaisevan 
lyönnin löi takaa läpi Teppo Pel-
linen.

KooVee voitti kuudennen ker-
ran peräkkäin finaalin. Hopeaa 
sai Kioski hävittyään 0-2.

YPA:n miesten ykkösmiehitys 
pelasi tällä kaudella maakunta-
sarjaa pitkän tauon päätteeksi.

Kuntopesikseen YPA:lla on ol-
lut myös sekajoukkue.

Tomi Järvenpää


