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”Oli 
hirveän 
kova kisa.”

Kaisa Ilvesmäki-Jakobsen
triathlonisti

u  Huippu-urheilussa ratkaisee myös psyyke.

Heli Tuominen
heli.tuominen@sps.fi

uKaisa ilvesmäki-Jakobsen 
haluaa voittaa vuonna 2013 
oman ikäluokkansa Iron-
man MM-kisat. Kyseessä on 
maailman rankin triathlon-
kisa, joka järjestetään vuo-
sittain Havaijilla.

48-vuotias Kaisa on osal-
listunut kyseiseen kisaan jo 
kahdesti, tämän vuoden lo-
kakuussa ja vuonna 2009. 
Molemmilla kerroilla hän 
tuli maaliin viidentenä.

”Tänä vuonna oli hirve-
än kova kisa. Kilpakump-
panit olivat selvästi kovem-
pia kuin kaksi vuotta sitten. 
Toisaalta henkisesti oli pal-
jon helpompaa nyt kun tun-
sin ympäristön ja ilmaston”, 
Vammalasta kotoisin oleva 
Kaisa kertoo.

Kolmen lajin kisassa uin-
ti on Kaisan heikoin osuus, 
vaikka vähitellen sekin pet-
raantuu. Valmentajana toi-
miva puoliso Frank Jakob-
sen on nimittäin entinen kil-
pauimari.

Lokakuun kisassa Kaisa 
oli uinnin jälkeen noin kah-
deskymmenes.

”Pyöräilyn jälkeen olin 15 
ja juoksussa sitten kirin suo-
malaisella sisulla viidennek-
si”, Kaisa muistelee.

Syöpä pysäytti  
kahdesti
Kaisa Ilvesmäki-Jakobsenin 
triathlon-harrastus alkoi 
kilpirauhassyövän jälkeen. 
Hän halusi näyttää itselleen, 
että on terve.

”Olin paperilla terve, mut-
ta se ei vielä paranna psyyk-
kistä puolta”, Kaisa huo-
mauttaa.

Ensimmäisen kerran 
vuonna 1998 havaittu syö-
pä uusiutui viisi vuotta 
myöhemmin. Tämä oli Kai-
salle kipeä paikka. Hoitojen 
jälkeen nainen alkoi kuiten-
kin treenata entistä kovem-
min.

Pari vuotta sitten hän te-

Tavoitteena on  
hurjan kisan voitto

TeräSnainen

Kahdesta syövästä toipunut Kaisa kurkottaa kohti 
unelmaansa. Tanskalainen Frank valmentaa vaimoaan.

ki yhdessä Frankin kans-
sa päätöksen: Kaisa halusi 
nousta Ironman MM-kisan 
ykköspallille ja alkoi har-
joitella unelmaa silmälläpi-
täen.

Hänellä on muutamia 
sponsoreita, jotka tukevat 

projektia. Kaisa on esikuva-
na esimerkiksi Tanskan syö-
päliiton kampanjoissa.

”Kun tulee idea päästä jo-
honkin tavoitteeseen, mie-
lestäni se pitää tehdä”, Kai-
sa uskoo.

Triathlonissa uidaan, 

juostaan ja pyöräillään. Har-
joitellessa on otettava huo-
mioon kaikki lajit. Sekään ei 
silti riitä.

”Kisassa on niin monta te-
kijää. Ravinto ja psyykkinen 
puoli pitää olla kunnossa 
myös”, Kaisa huomauttaa.

Lajiharjoitukset  
eivät riitä
Kaisa harjoittelee viikon ai-
kana kaikkia lajeja. Lisäksi 
hän tekee lihaskunto- ja liik-
kuvuusharjoitteita. Toisaal-
ta vuoteen mahtuu monen-
laisia harjoittelujaksoja.

Kovalla kaudelle harjoi-
tustunteja kertyy viikossa 
jopa 25, välimenokaudella 
10.  Liikunta on Kaisalle elä-
mäntapa.

”3–4 päivää voin olla liik-
kumatta, mutta sitten on jo 
mentävä.”

Kaisa Ilvesmäki-Jakobsen käy Sastamalassa pari kolme kertaa vuodessa.

Maalissa aikaan 10 tuntia 53 minuut-
tia!  4. sija oli minuutin päässä. 
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Frank ja Kaisa viettivät 
kesät aurinkokohteissa  
ja talvet Alpeilla
Heli Tuominen

uKaisa ilvesmäki tapasi 
miehensä, Frank Jakobse-
nin, Kreikan Kosilla 23 vuot-
ta sitten. He olivat siellä mat-
kaoppaina.

”Olin aina ollut kiinnostu-
nut kielistä ja opiskellessani 
Jyväskylässä liikunnanopet-
tajaksi toimin kesät oppaa-
na”, Kaisa kertoo.

Vaikka mies vei sydämen, 
Kaisan tie vei kuitenkin vielä 

hetkeksi takaisin Suomeen, 
liikunnanopettajaksi Vam-
malan lukioon. Vuoden jäl-
keen Kaisa mieli takaisin 
maailmalle.

”Sen jälkeen kiersimme 
Frankin kanssa monta vuot-
ta kesät aurinkokohteissa 
ja talvet Alpeilla. Kymme-
nen vuotta sitten asetuimme 
Kööpenhaminaan.”

Tuleva talvi  
Itävallassa
Kaisa ja Frank ovat lähdös-
sä talveksi Itävaltaan. Frank 
jatkaa edelleen matkailualal-
la. Suomessa pariskunta käy 
pari kolme kertaa vuodessa. 

Kaisan Raili-äiti asuu edel-
leen Sastamalassa.

”Maailmassa on paljon 
ihania paikkoja, joissa voisi 
asua. Toistaiseksi haluamme 
kuitenkin asua kohtuullisen 
lähellä vanhempiamme.”

Kaisa kertoo, että Tanska 
on selvästi eurooppalaisem-
pi maa kuin Suomi. Autolla 
pääsee liikkumaan nopeas-
ti Keski-Eurooppaan, Itäval-
lan Alpeille ajaa 10 tuntia. 

”Haaveilemme hotellista 
jossain etelässä. Siellä voi-
simme sitten vetää erilaisia 
liikuntajuttuja”, Kaisa pal-
jastaa pidemmän tähtäimen 
unelmista.

Rakkaus löytyi Kreikan Kosilta
Maailmanmatkaajat

Kisaan voi päästä vain  �
karsintojen kautta.
Eri sarjoissa on mukana  �
yhteensä 1 800 kilpailijaa, 
jotka lähtevät kaikki 
uimaan yhtä aikaa. Se 
tuntuu samalta kuin uisi 
pesukoneessa.
Lajit: 3,8 kilometrin uinti  �
Tyynessä valtameressä, 
180 kilometrin pyöräily 
kovien tuulien armoilla ja 

laavakenttien keskellä, 42 
kilometrin juoksu osittain 
meren pinnan alapuolella 
täysin tuulettomalla 
alueella.
Tänä vuonna kisapaikalla  �
oli korkeimmillaan lämpöä 
41 astetta.
Kokonaisaika ratkaisee  �
kunkin sarjan voittajan. 
Kaisan aika oli tänä vuonna 
10 tuntia 53 minuuttia.

Havaijin  
Ironman-mittelö

Mikä

Havaijin Konassa pyöräillään 180 kilometriä oikullisten tuulien armoilla. Kuvat Havaijilta: Frank Jakobsen.

Havaijin Ironmanin 
MM-kisassa palkitaan viisi 
parasta. Kaisa on noussut 
palkintopallille jo kahdesti.

JATKUVA LOUNASTARJOUS

KAIKKI KEBABIT
SISÄLTÄÄ 0,3 JUOMAN

Puh. 03-511 5222

PIZZA 3:LLA 
TÄYTTEELLÄ
SISÄLTÄÄ 0,3 JUOMAN
JA SALAATIN

ESIM. RULLAKEBABIT, KEBAB 
KERMAPERUNOILLA, RIISILLÄ, LOHKOILLA, 
RISTIKKOPERUNOILLA,  RANSKALAISILLA 

– SIIS MIKÄ TAHANSA KEBAB!

arkisin klo 10:30-17:00

Avoinna: ma-pe 10.30-22.00, la-su 11.00-22.00

Aittalahdenkatu 6, 

EI MIKÄ TAHANSA KEBAB-PIZZA-PAIKKA, 
NOPEA JA YSTÄVÄLLINEN PALVELU.

Vammala

PIZZA-KEBAB 
PUFFET
SYÖ JA JUO NIIN PALJON 
KUIN HALUAT
Joka päivä klo 17 saakka.


