
Harjoitustarjontaa KEPY:n seurojen urheilijoille (yli 13 -vuotiaat) 
 
 
Hyvä Urheilija! 
 
Keskipohjalalaiset valmentajat tarjoavat sinulle yhteistyönä ohjattuja harjoituksia 
valmentautumisesi tueksi. Nämä harjoitukset eivät maksa sinulle mitään! 
Ole yhteydessä siihen valmentajaan (ilmoittaudu), jonka harjoituksesta olet kiinnostunut. 
 
Hyödynnä tämä mahdollisuus ja harjoittele samalla yhdessä piirin muiden urheilijoiden kanssa!  
Urheilijoiden valmentajia toivotaan mukaan harjoituksiin oppimaan sekä olemaan apuna 
harjoituksien toteutuksessa! 
 

Harjoitustarjonta 
 
maanantaisin klo 17.00-18.30   Juoksu/aitatekniikka/nopeus+pikavoima  

• KitinVapari, Kannus      

• Sisällöt harjoitusjakson mukaan 

• Toteutus joka toinen viikko sileän harjoituksena, joka toinen viikko aitaharjoitus 

• Loppuun puolen tunnin pika/lajivoimaosio Ryhmän jäsenet 14-19-vuotiaita 

• valmentaja Harri Yli-Kotila (harri.yli-kotila@edu.kannus.fi, 050 359 3297) 

 
 
keskiviikkoisin klo 17.00-18.30   Kestävyyspainotteinen monipuolisuusharjoitus  

• Vapaa-ajantalo, Kälviä  

• sopii aerobisena harjoituksena kaikkien YU-lajien harrastajille 

• valmentaja Petri Kykyri (petkyky@gmail.com, 0400 586 816) 
 
keskiviikkoisin klo 18.00-19.30   määräintervalliharjoitus  

• Kipparihalli, Kokkola 

• valmentaja Timo Kultalahti (timo.kultalahti@suomi24.fi , 040 554 4504) 
 

joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 17.00-18.00  fyysisen suorituskyvyn testit: 
- paikalta 30m ja lentävä 20m, 5-loikka ja vertikaalihyppytestit valomatolla (esh, ehk, reaktiivisuus, 

pudotushypyt)             

• Kalajoen jäähallin juoksusuora 

• järjestää Kalajoen urheiluakatemia 

• valmentaja Juha Isolehto (juha.isolehto@kalajoki.fi , 044 4691242) 

• sovi ja varmista osallistumisesi testeihin ennalta sähköpostitse 
 
 
torstaisin klo 16.30 -18.00  nopeus/kontrastivoima    

• Kalajoen Hiihtomaja , Kalajoki  

• Hiihtomajan punttisali sekä salissa nopeus 

• Treeni soveltuu erityisen hyvin nopeus/teholajien urheilijoille 

• Valmentajat Timo Kivinen (timok7617@gmail.com, 044 349 4609) ja Tuomo Mustola 
tuomo.mustola@kotinet.com, 040 568 1092) 
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perjantaisin (22.3. , 5.4. , 12.4.)  klo 18.30 -20.00  seiväshyppyharjoitus 

• Himangan Urheiluhalli 

• Valmentaja Markku Sipilä (markku.sipila@kotekservice.com, 0400 875 152) 

• sovi ja varmista osallistumisesi harjoituksiin ennalta sähköpostitse 
 

 
lauantaisin klo 12.00-14.00 korkeushypyn lajikoulu ja ponnistusvoiman harjoittaminen                            

• Himangan Urheiluhalli 

• järjestää Kalajoen urheiluakatemia 

• valmentaja Juha Isolehto (juha.isolehto@kalajoki.fi , 044 4691242) 

• sovi ja varmista osallistumisesi harjoituksiin ennalta sähköpostitse 
 
lauantaisin klo 13.30-15.00     pika- ja aitajuoksut/ nopeus  

• Alavieskan Virin urheilutalo         

• valmentaja Ismo Takkunen (ismo.takkunen@outlook.com , 044 0566 523) 
 
joka kuukauden ensimmäinen lauantai klo 12.00-14.00  fyysisen suorituskyvyn testit: 

- paikalta 30m, 5-loikka, kuulanheitot, vertikaalihyppytestit valomatolla (esh, ehk, reaktiivisuus, 
pudotushypyt)              

• Himangan Urheilutalo 

• järjestää Kalajoen urheiluakatemia 

• valmentaja Juha Isolehto (juha.isolehto@kalajoki.fi , 044 4691242) 

• sovi ja varmista osallistumisesi testeihin ennalta sähköpostitse 
 
 
sunnuntaisin klo 16.00-18.00   nopeus / telinelähdöt /osaharjoitteet  

• Urheilutalo, Kokkola 

• valmentaja Timo Kultalahti (timo.kultalahti@suomi24.fi , 040 554 4504) 
 
 

 Lisäksi tarjolla  
 
lauantaisin klo 10.00-12.00. Koski-Vähälän keihäskoulu  

• Alavieskan Viri, Pääskyntie 1, 85200 Ylivieska. 

• Kokonaisuus sisältää yhteensä 20 harjoituskertaa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Syksyn päivät: 
27.10./10.11./24.11./8.12. 

• Hinta: 200 €, sis. yhteensä 20 harjoituskertaa syksystä 2018 kesään 2019 (10 € / kerta)  

• valmentajat Jarkko Koski-Vähälä ja Mika Koski-Vähälä 

• tiedustelut Jarkko Koski-Vähälä, jarkko.kv@outlook.com, p. 0400 768 620. 
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