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MONINKERTAISESTI IHMETELTÄVÄÄ

Viimeiset kuluneet syksyiset suunnistusviikot ovat ai-
heuttaneet itselleni moninkertaisesti ihmeteltävää.
1) Kaikki alkoi jo monta viikkoa sitten sinä kuu-
luisana NuJu/MM-viesti päivänä, jona Suomi sekä 
Tampere saivat mainetta ja kunniaa. Erityisesti mieltä 
lämmitti seurata sitä suvereenia ylivoimaa, jota ykkös-
joukkueemme osoitti Kajaanissa. Muiden gps-viivojen 
tehdessä mitä erilaisimpia koukkuja, Pyrintö viilet-
ti näyttävästi osoittaen, ettei kenelläkään muulla ole 
sanomista siihen, mikä seura on nuorten tasolla tällä 
hetkellä Suomessa ykkönen. 
2) Pari viikkoa sitten sunnuntaina, kun jälleen seu-
rasin netin välityksellä nuorten edesottamuksia Orava-
tonnissa, ja tietenkin – niin kuin tämän kauden hui-
kean menestyksen perusteelle voisi odottaa – odotin 
jälleen selvää voittoa. Kummastuin kuitenkin kovasti, 
kun tajusin, ettei kaikissa sarjoissa edes ole niitä ora-
via/nuoria, joita siellä oletin olevan. Heti tuli mieleen 
oma Oravatonni-aikani. Ei silloin tullut kuuloonkaan, 
että syksyinen seurojen välinen suurtaisto jätettäisiin 
väliin, vaan kova seurahenki rinnassa, riehakkaasti 
toisia kannustaen lähdettiin yhdessä taistelemaan par-
haan oravaseuran tittelistä. Tosin tämän vuoden tulos, 
vain yhden pisteen tappio vajaalla joukkueella, kertoo 
sekin paljon seuramme oravien tasosta.
3) Viime viikonloppuna ihmettelin talkoolaisten 
vähäistä määrää Mikonpäivän suunnistuksen kisakes-
kuksen pystytystalkoissa. Noin 600 suunnistusjaos-
ton jäsenestä oli kisakeskusta rakentamassa vain noin 
20 ihmistä ja ratavalvojainfossa toiset mokoma. Ja he 
kaikki niitä samoja, joita on tottunut viime aikoina nä-
kemään talkoilemassa kaikissa tilaisuuksissa. Missä 
olivat ne loput 560 jaostolaista? Tuskin kaikki kuiten-
kaan valmistautumassa sm-yöhön. Onneksi kuitenkin 
varsinaisena kilpailupäivänä seurahenkisiä talkoolai-
sia oli hommissa iloksi asti. Oli ihana seurata iloisia 
Koukkuniemen asukkaita, joita riitti jonoksi saakka 
rollaattorisuunnistuksessa.
4) Tämän lehden valmistelu on jälleen ollut haas-
tava urakka, kun materiaalia on tullut niin vähän. Ilah-
duta siis seurakavereitasi joulun alla, lahjoittamalla 
juttusi ilmaisena joululahjana kaikille jaoston jäsenille

Syysterveisin,

Saana
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VENLAN KISAVIIKKO KEVÄÄLTÄ 2011
ma 25.4. ap: Siljarastit, yht. 80min, 11km
ti 26.4. a: Juoksutekniikkaa ja lyhyitä vetoja.
 i: Kevyt lenkki 44’.
 yht. 1h39min, 11km
ke 27.4. ap: Suunnistusharjoitus Puikkarissa.
 i: Hieronta 60min
 yht. 1h, 8km
to 28.4. Kevyt lenkki, jossa vedot 
2*5*30sek/30sek. 
i: Laivalle
yht. 50min, 7km
pe 29.4. ip: Suunnistusharjoitus rennosti 
45min, 5km.
la 30.4. a: Aamulenkki 20min
 ip: TIOMILA
 yht. 1h59min, 17km
su 1.4. Kävelyä Tukholmassa 3h.
YHT. 8h 03min, juoksua 39km ja suunnistusta 
23km.

PALJON TOIVOMIANI IDEOITA HALOKEENI-JUTTUJEN 
AIHEIKSI KANTAUTUU KORVIINI VALITETTAVAN HAR-
VOIN. NYT KUITENKIN SM-KESKIMATKA JA VIESTI 
VIIKONLOPPUNA KOIN ILOISEN YLLÄTYKSEN, KUN 
KUORTANEEN MAJOITUKSESSA SAIN EHDOTUKSEN 
JUTTUSARJASTA, JOSSA ESITELTÄISIIN PYRINTÖLÄISTEN 
SUUNNISTAJIEN HARJOITUSOHJELMIA. JA MIKÄ PARAS-
TA IDEAN OMISTAJA VENLA LUPASI VIELÄ ALOITTAA 
KYSEISEN JUTTUSARJAN KAIVAMALLA HARJOITUSPÄIVÄ-
KIRJASTAAN KAKSI HARJOITUSVIIKKOA, JOTKA SEURAA-
VASSA ESITTÄÄ MEILLE. PÄÄTOIMITTAJAN OIKEUDELLA 
VEIN IDEAA VIELÄ VÄHÄN ETEENPÄIN, JA TULIMME 
SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ EDELLINEN KIRJOITTAJA 
SAA HAASTAA JATKAJAN, JOKA PÄÄSEE AVAAMAAN HAR-
JOITTELUN SALOJAAN SEURAAVASSA LEHDESSÄ. TOI-
VON, ETTÄ TÄMÄ VENLAN KANSSA MUOTOILEMAM-
ME LOISTAVA IDEA ONNISTUU. HUOMAUTAN TOKI JO 
TÄSSÄ VAIHEESSA, ETTÄ TULEN KYLLÄ HUUTELEMAAN 
JA MUISTUTTELEMAAN HAASTETTUA PYRINTÖLÄISTÄ 

PYRINTÖLÄISEN HARJOITUSPÄIVÄKIRJA: VENLA NIEMI
Saana Vahvelainen
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VENLAN HARJOITUSVIIKKO TALVELTA 2011
ma 10.1. PK2-lenkki tasaisehkolla ja mah-
dollisimman pitävällä tiellä 60’ (avg 156/max 
167). Alkuun ja loppuun kevyemmin 5’, loppuun 
rullaukset.
 yht. 70min, 13km
ti 11.1. a: Voimaharjoitus Pirkkahallilla 60’ + ver-
kat (Huippuryhmän/Sammon treeni). 3 kierrosta, 
4 liikettä, n. 15 toistoa tanko painona, palautukset 
keskivartalon kuntopiiriliikkeitä. Loppuun 6*50m 
rullaukset kentällä.
 i: Kevyt huoltava ulkoilu hölkkäillen ja 
välillä kävellen 64’, 7km.
 yht. 2h23min, 9km
ke 12.1. a: Nopeusharjoitus Pirkkahallilla (Huip-
puryhmän/Sammon treeni): aitakävelyjä, koordi-
naatiota, rennot vedot 6*50m + 6*150m ja kovat 
vedot 6*50m.
 i: Pitkä lenkki Kaupin maastoradalla (AV) 
ja teillä. Pöperöinen keli ja mäkiä, siis samalla 
voimaa kinttuihin. 110’, 14km
 yht. 2h55min, 19km

to 13.1. i: VK-vedot Pirkkahallissa 6*1000m + 
4*200m kiihtyvästi. Tonnit 4.16min -> 3.49min. 
Loppuun vielä 6*50m rennosti kovaa.
 yht. 1h23min, 14km
pe 14.1. a: Sprinttiä Lapinniemessä melko 
rauhallisesti + verkat.
 i: UKK-jumppa kevyehkösti
 yht. 2h05min, 10km
la 15.1. ap: Korttelisuunnistus Suoraman koululta 
8km PK2-VK1 kiihtyen.
 i: Kevyt ulkoilu
 yht. 1h35min, 13km
su 16.1. ap: Pertsaa 23km + pienet juoksut ennen 
ja jälkeen.
 yht. 2h32min, 25km
YHT. 14h 03min, juoksua 68km, suunnistusta 
12km ja hiihtoa 23km.
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Suunnistusta saarivaltiossa
OSA 3Riina Kuuselo

Olen viettänyt kesällä aikaa huomattavasti enem-
män Suomen ja Ranskan välillä kuin kotona 
Englannissa. Siksi tämänkertainen tarinani sivuaa 
osittain myös tuota fantastista viinien ja juustojen 
kotimaata. 

Juhannusta vietimme kuitenkin Englannissa. Se 
eroaa suomalaisesta juhannuksesta monin tavoin. 
Ensinnäkin juhannusperjantai oli kaikilla nor-
maali työpäivä eikä seuraavana päivänä raportoitu 
ruorijuopumuksista, hukkuneiden ennätysmääristä 
eikä palaneista saunoista. Sen sijaan perus festari-
meininkiä ei tarvinnut hakea Hyde Parkia kauem-
paa. Siellä musisoi mm. eräs Jon Bon Jovi, kun 
taas Glastonburyssa nähtiin samaan aikaan U2. 
Kilpailevana vetonaulana Hyde Parkissa oli tosin 
ruotsalaisten juhannusjuhla, joka keräsi tuhatkun-
ta kukkaseppelpäistä vaaleaverikköä peleineen ja 
leikkeineen piknikille luonnon helmaan. Näky oli 
massiivinen ja sai vadelmavenepakolaisen tun-
temaan outoa kaipuuta opiskeluajoilta tuttuun 
kansankotiin. 

Juhannuksen jälkeen lähdin Ranskaan omalle 
MM-valmistautumisleirille. Osallistuimme paikalli-
siin suunnistuskisoihin, jotka muistuttivat erehdyt-
tävästi brittikisoja. Tunnelma oli rento ja leppoisa 
ja päätarkoituksena näytti olevan tuttavien tapaa-
minen ja kuulumisten vaihto. Maastoon lähdetään 
usein juomarepun kanssa ja kilpailuiden ohjeajat 
voivat tuplaantua ilman että asiasta nousee meteli. 
Järjestäjille elämysten tarjoaminen on tärkeämpää 
kuin radan optimaalinen vaikeusaste. Juoksemas-
samme pitkän matkan kisassa ratamestari kyse-
likin maalissa ensimmäisenä mitä mieltä olimme 
hänen meitä varten suunnittelemasta maisemaras-
tista. Ai mistä maisemarastista?

Ranskalaiset ovat hymyileviä, hyväntuulisia, kohte-
liaita ja charmikkaita. Katsovat kiinteästi ja syvään 
ja tervehtivät jokaista vastaantulijaa. Lennän 
Ranskasta Suomeen ja tervehdin lenkillä hymyssä 
suin satunnaista vastaantulijaa. Vastaukseksi hän 

tuijottaa minua suu auki ja kummissaan. Nolostun 
ja juoksen pois. 

Palaan Englantiin ja olo on taas kotoinen. Viini 
vaihtuu olueksi ja pyöräily jalkapalloksi. Myös 
kesähelteet ovat ohi. Briteissä heinäkuun keli 
lähentelee leutoa tammikuuta ja jäätävä vesisade 
toivottaa minut tervetulleeksi kotiin. Ranskalainen 
rinne kääntyy jälleen tasoon, kivikot vaihtuvat 
nummiksi ja lehmät lampaiksi. Viikonloppuna on 
suven kohokohta: paljon puhuttu ja spekuloitu 
Harvester. Ei elonkorjuujuhla vaan Jukolan mi-
niatyyri. Seitsenosuuksinen yön yli juostava viesti, 
jossa osallistuvia joukkueita on tuhannen sijaan 
ehkä muutama kymmen. Sami juoksee ja minä 
koutsaan. Tilanne tuntuu hieman tavanomaisesta 
poikkeavalta, mutta hauskalta. Viestissä on kaksi 
sarjaa A ja B, mutta luokkia on sen sijaan tarjolla 
kaikenikäisille, jotta lähes kaikki voivat voittaa 
jonkin pystin. Puhutaan tasoituksista, mutta aika-
hyvityksiä ei tule, veteraaneilla ja junnuilla höyste-
tyt joukkueet pääsevät vain kilpailemaan omasta 
pystistään. Emme oikein ymmärrä, mutta meidät 
onkin kasvatettu kilpaurheiluyhteisössä. Samin 
joukkue menestyy kohtalaisesti ikähyvityssarjassa 
häviten kärjelle vain vajaa kolme tuntia.

Muuten kesä onkin Briteissä melko hiljaista aikaa 
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suunnistuksen osalta. Satunnainen harjoitus tai 
kilpailu siellä täällä ja kesän lopussa Skotlannin 
rastiviikko. Me olemme silloin matkalla Sveitsiin, 
joten Skotlanti jää meidän osaltamme valitettavasti 
vielä korkkaamatta. Ensi kevään JK järjestetään 
niin ikään Skotlannissa, joten viimeistään silloin 
suuntaamme sinne. Paikallisilla suunnistajilla kat-
seet kääntyvät muutenkin jo ensi kauteen, sillä on-
han syksy ponnahduslauta taas uudelle kaudelle. 
Siinä vaiheessa kun Suomessa juostaan SM-kisoja, 
paketoidaan kautta kasaan ja odotellaan alkavaa 
ylimenokautta, kaivaa britti autotallistaan esiin 
kesän kovettamat suunnistustossunsa, aloittaa 
lomien jälkeisen harjoittelun ja alkaa innoissaan 
odottaa käynnistyvää kisakautta. Myös maas-
tojuoksukausi osuu talvelle ja sitä varten täytyy 
kovia treenejä tehdä jo lokakuussa, joten ylimeno-
kaudelle ei näytä jäävän tänä vuonna tilaa.  Mutta 
sitähän se on hiihtävillä suunnistajilla aina. Kun 
kausi päättyy, alkaa jo seuraava.

ORGANISAATIOMUUTOKSIA NUORTEN RYHMÄSSÄ

Nuorten Ryhmän vetäjän pestin aloittaa Lauri 
Kahila ja vastuuvalmentajana tulee toimimaan 
Mika Vuorela. Halokeeni seuraa tilannetta ja rap-

ortoi tarkemmin joulunumerossa. HM
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Torrås,Sätila

Ungdomens Tiomila 2011

Suvi Harju

UNGDOMENS TIOMILAN VOITTO VARSINKIN POIKIEN PUOLELLA ON PYRINNÖLLE HARVINAISTA HERKKUA. SIKSIPÄ POIKIEN MIELIPI-
TEITÄ ON KUUNNELTU MYÖS TÄÄLLÄ HALOKEENIN TOIMITUKSESSA. TOIVEENA OLI, ETTÄ POJISTA TEHDÄÄN NYT ISO JUTTU JA TYTÖT 
MAINITAAN VAIN SIVULAUSEESSA, ELI SIIS PÄINVASTOIN KUIN YLEENSÄ. MYÖSKÄÄN MUUN MUASSA VENLOJEN VIESTISTÄ TUTTUA 
MONEN SIVUN SUORITUKSEN KERTAAMISTA JOKAISELTA JOUKKUEEN JÄSENELTÄ EI HALUTTU. NÄIDEN LISÄKSI HAASTATTELUT TEHTIIN 
SUULLISESTI JA ÄÄNITETTIIN MYÖHEMPÄÄ PURKUA VARTEN. HELPOIN RATKAISU POJILLE SIIS. HAASTATTELUT TEHTIIN PALUUMATKAL-
LA BUSSISSA RUOTSIN PUOLELLA, JOLLOIN KILPAILU OLI VIELÄ TUOREESSA MUISTISSA.

1.osuus Heikki Virekunnas 18 vuotta. Sija 5. +0.18. 
Täyspimeä 5,8km, hajonta.
AIKAISEMPAA MENESTYSTÄ HEIKILLÄ YÖSUUNNISTUKSEN 
PUOLELTA ON MELKO HYVIN, URAN TÄHÄN MENNESSÄ AINOA 
SM-MITALI TULI JUURI SM-YÖSTÄ 2009. LISÄKSI HEIKKI VII-
MEISTELEE VAPAA-AIKANAAN SUUREN SUOSION SAAVUTTANEITA 
KIINAN-LAMPPUJA. (YÖOSAAMISTA SIIS LÖYTYY.)
HM: Heikki, sä olit aloitusosuudella ja tulit sieltä aika hyvin, 
etkö tullutkin ekana suomalaisena?
HV: Kyllä.
HM: Hyvä, niin mä muistelinkin. Ja olit varvauksessakin 
ihan hyvin?
HV: No joo.
HM: Miten sä otat sen, että kun sä olet 2 vuotta sitten pär-
jännyt yksissä yösuunnistuskisoissa (SM-yön pronssi), niin 
nyt sua pidetään ihan yön kuninkaana?
HV: No se nyt on ehkä vähän sattumaa. Yösuunnistus on 
vähän semmosta että joskus vaan onnistuu.
HM: Näitkö muita suomalaisia metsässä?
HV: Kyllä mä Kangasala SK:n ja Lynxin aloittajien kanssa 
tulin aika pitkään siinä ja kakkosta vähän pummasin ja kasil-
le asti tulin perässä. Sitten vaihtuikin hajonta ja taisin lähteä 
yksin juoksemaan edellä olevia kiinni.
HM: Niin sä kuulemma vähän jymäytit vastustajia, kerropas 
tästä vielä.
HV: Joo, varvaukseen tullessa oli kaikki rastit ollu SK:n ja 
Lynxin kanssa samoja ja sitten huudeltiin koodeja vähän 
että joo samaa löytyy ja sitten tarkistin vielä koodin ja eihän 
se sitten ollutkaan sama. En mä siitä sen enempää sitten 
huudellu takasin ja siinä seuraavalla rastilla kaverit huomas 
että ei se ookaan sama. Ne yritti mua siinä varottaa että ei 
oo oikee rasti, mutta kyllä se oli.
HM: Lällättelitkö perään?
HV: No mä huusin että oli se. Ja en kattonu taakse. Ne jäi 
vähän hakeen ja tuli mun jälkeen vaihtoon.
HM: Onko aloitusosuus sun lempiosuus?
HV: Ei mulla mitään erityistä lempiosuutta oo, se juostaan 
mikä tulee.
HM: Eli ihan hyvin olisit voinut juosta päivälläkin?
HV: Joo, ei siinä mitään ongelmaa ole.
HM: Tää oli varmaan ihan mukava päätös Ungiuralle?
HV: Tää oli ihan mukava.
HM: Osasitko odottaa?
HV: No en mä nyt ihan varsinaisesti odottanut, mutta tiesin 

että mahdollisuudet on ihan voittoon asti. On meillä sen 
verran kova joukkue, kun kaikki onnistuu.j

2. osuus Jussi-Elmeri Halme 17 vuotta. Sija 4. +1.45. 
Täyspimeä 5,8km, hajonta. 
ENON LAJIVALIKOIMAAN KUULUU SUUNNISTUKSEN LISÄKSI 
HIIHTOSUUNNISTUS, PYÖRÄSUUNNISTUS, HIIHTO JA JUOKSU. 
HÄNELLÄ ON MENESTYSTÄ NÄISTÄ KAIKISTA, MUTTA SUUNNISTUS 
ON SELKEÄ YKKÖSLAJI, JOSSA HÄN ONKIN PARHAAT MERIITTINSÄ 
SAAVUTTANUT.
HM: Eno, oliko iso jytky?
J-EH: Olihan tämä.
HM: Menikö oma suoritus hyvin?
J-EH: No ei.
HM: Osasitko odottaa tällaista suoritusta teidän joukkueel-
ta?
J-EH: Osasin.
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HM: Millä perusteella?
J-EH: Koska joukkueemme materiaali oli hyvää.
HM: Mikä oli pahin vastuksenne etukäteen?
J-EH: Koovee.
HM: Oletko tosissasi?
J-EH: No okei, huijasin. Oikeasti Helsingin Suunnistajat.
HM: No mitäs sitten kävi?
J-EH: HS pummaili ekoilla osuuksilla, joten pääsimme 
heiltä karkuun, minkä jälkeen pidimme paikkamme mainios-
ti kärjen tuntumassa osuuksilla 3-7. Tämän jälkeen Väinö, 
Anton ja Aleksi hoitivat homman kotiin erinomaisilla 
yksilöjuoksuillaan.y j

3. osuus Jussi Harju 15 vuotta. Sija 9. +0.46. Täyspi-
meä 4,2km, hajonta.
JUSSI ON KOKENUT YÖSUUNNISTAJA NUORESTA IÄSTÄÄN HUOLI-
MATTA. HÄNELLÄ ON 2 SEIKKAILUJEN YÖN VOITTOA, MOLEM-
MAT TOSIN SAATTAJASARJOISTA.

HM: Uskon. Menikö oma suoritus hyvin?
JH: No en mä tiedä voinko olla omaan suoritukseeni tyyty-
väinen, mutta joukkueelle tekemääni suoritukseen voin olla 
tyytyväinen.
HM: Tuleeko ensi vuonna seuraava voitto?
JH: Tulee. Verrytellessä en kyllä ollut vielä luottavaisin 
mielin. Vaihtoalueella oli Pyrinnön tyttöjä, jotka kysyi että 
tuleeko voitto, niin vastasin että tuskinpa.
HM: Sinulla näyttää olevan huulipunaa poskessa, mistäs 
tämä johtuu?
JH: Palkintojenjaossa jotain tyttöjä tuli pussaileen.
HM: OMG.
JH: Niinpä, mä en oo uskaltanu koskee, ettei tuu tyttöbak-
teereja.

4. osuus Teemu Eerola 13 vuotta. Sija 3. ja +3.11. Hä-
märä 4,2km, hajonta.

TEEMU ON JOUTUNUT JO MONEEN KOVAAN PAIKKAAN, KUN -97 
–IKÄLUOKKA ON LOISTANUT POISSAOLOLLAAN MONTA VUOTTA. 
TEEMU PITÄÄ HALLUSSAAN MYÖS PIRKKALAN YÖHÖLKÄN REIT-
TIENNÄTYSTÄ (2,198KM/7.58).
HM: Teemu, sä olit joukkueen nuorimpia juoksijoita, ja sait 
silti ihan yksilöosuuden ja vielä hämärässä. Jännittikö sua 
hämäräosuus?
TE: No ei mua kisassa jännittänyt mutta sitä ennen kyllä.
HM: Oliko tää sulle hyvä osuus?
TE: Tää oli ihan mun osuus. Kolmonen ois ollu vaikeampi, 
kun se oli ihan pimeä ja ei päivällä olis ollu kiva juosta.
HM: Haluaisitko ensi vuonnakin sarastusosuuden?
TE: No joo tai sitten joku muu, ei sillä oikeastaan ole sitten 
mitään väliä mikä osuus on.
HM: Menikö suoritus hyvin?
TE: No pari pientä virhettä.
HM: Voit olla tyytyväinen?
TE: Joo, ja varsinkin joukkueen suoritukseen.
HM: Sulla on vielä aika monta Ungia jäljellä. Haluaisitko 
vielä joskus tulla voittajajoukkueen ankkurina maaliin?
TE: Joo.
HM: Mitäs muuten tykkäsit tyttöjen palkintojenjakotempa-
uksesta?
TE: Aika extreme.
HM: Toivotko näitä lisää?
TE: Kyllähän se käy.

5. osuus Elias Kuukka 17 vuotta. Sija 2. +0.34. Hämä-
rä/valoisa 7,7km, ei hajontaa.
ELIAS ON NUORTEN RYHMÄN KAPTEENI JA MONINKERTAINEN 
SM-PLAKETISTI. LISÄKSI ELIAS VALITTIIN TÄMÄN VUODEN 
NUORTEN EM-KISOIHIN VARASIJALLE.
HM: Elias, kuulin huhua että sä olisit teidän joukkueen isä. 
Miten kommentoit asiaa?



EK: En mitenkään.
HM: Sä ilmeisesti osallistuit joukkueen rakentamiseen?
EK: Joo vähäsen, mutta mä en ollut ainoa urheilija joka 
osallistui siihen. Kaikilta kysyttiin esim. mielipide.
HM: Okei, vaikuttivatko mielipiteet?
EK: No kyllä se aika pitkälle vaikutti, esim. Väinöä vähän 
yritettiin tyrkyttää yölle mutta Väinö ei halunnut.
HM: Sulla oli pitkä osuus, jossa tarvittiin lamppuakin, vaik-
ka vähän jo sarasti?
EK: Joo, mutta tiheissä paikoissa oli pimeää.
HM: Oliko mukava maasto?
EK: Maasto oli aika tiheää mutta silti suunnistettavaa.
HM: Miten sulla meni?
EK: Mulla meni ihan ok. Pari ässää, mutta muuten ihan jees.
HM: Etenitkö yksin vai porukassa?
EK: Mä etenin koko matkan yksin.
HM: Etkö edes nähnyt muita?
EK: Näin mä yhden tyypin. Tai oikeastaan kaks. Näin alussa 
Hästran, jolla oli numero 1, mutta sitten mulla oli niin 
huono valinta ykköselle, että se pääsi siinä karkuun. Sitten 
mä ajattelin, että menen järven rantaa kakkoselle (järven 
rannassa kulkee aina polku). Mutta se Hästra olikin siellä 
rannassa tiheikössä raivoomassa, niin mä päätin kiertää sen 
ja sitten mä en enää nähny sitä.
HM: Sä et uskaltanu mennä sinne kun se raivos, vai ajattelit-
ko että sinne reitille ei kannata mennä?
EK: Mä ajattelin että se on kaikille osapuolille parempi.
HM: Kuulin, että sulla on asiantuntemusta muussakin kun 
joukkueenvalinnassa, kuten puuroasiassa. Voitko kertoa 
tästä vähän?
EK: Puuro oli erinomaisen hyvää.
HM: Minkä takia sä olit se jolta piti kysyä?
EK: Koska mä sanoin sen ääneen ja mä olen puurospesia-
listi
HM: Söitkö puuron raakana vai hillon tms. kanssa?
EK: Söin vadelmakiisselin kanssa.
HM: Tarjolla oli vadelmaa ja mansikkaa, mietitkö pitkään 
niiden välillä?
EK: En.
HM: Onko ollut hyvä reissu tähän asti?
EK: Kyllä tähän mennessä on ollut loistava reissu.
HM: Oliko paras Ungi missä olet ollut?
EK: Tää on mun 7. reissu, niin en mä kaikista muista ihan 
kaikkea, mutta tää oli kyllä hyvä. Ja tää oli vähän työvoitto.
HM: Voitko vähän avata tätä vastausta?
EK: En. Tai no, ei tää kyllä mikään työvoitto ollut.
HM: Ennen kisaa kysyin, että mihin teillä on realistiset 
tavoitteet ja sä vastasit että kympin joukkoon jos kaikki 
onnistuu. Uskoitko ikinä että yltäisitte voittoon asti?
EK: No, me sovittiin Lammikon kanssa vähän vajaa vuosi 
sitten jostain reenistä tullessamme, että tänä vuonna ollaan 
kymppijoukossa ja vuoden päästä voitetaan. Ja sitten mä 
ajattelin tässä viimeisten päivien aikana että ei sillä varmaan 
oo väliä vaikka nyt voitettais ja ensi vuonna oltais kympin 
joukossa. Kyllä mä uskoin siihen, että meillä on aika yllätys-
valmis joukkue, vaikka välillä tuntukin, että kaikilla ei aina 
mennytkään ihan reenit putkeen.
HM: Eikös teidän ole jo monena vuonna pitänyt pärjätä, 
mutta ette kuitenkaan ole?
EK: No joo kyllä mä uskon että meillä on joskus ollut 
parempikin joukkue, mutta mä en ole oikein ollut tietoinen 
näistä jutuista ennen. Onko mahdollista, että Ungin taso olis 
tippunu, mutta ei se kyllä heikennä meidän voittoa hirveesti, 

ei kyllä yhtään. Eihän se kärkeen vaikuta kuitenkaan.

6. osuus Magnus Struckmann - Konsta Pitkänen - 
Jonne Pitkänen 15-13-14 vuotta. Sija 1. -0.17. 2,8km 
paraller, ei hajontaa.
MAGNUS ON NUORTEN RYHMÄN UUSI VAHVISTUS SAKSASTA. 
HÄN ON KAKSINKERTAINEN SAKSANMESTARI, MUTTA KILPAILLUT 
VIELÄ MELKO VÄHÄN SUOMESSA.
KONSTASTA LÖYTYY RUOTSALAISESTA WINSPLITS -PALVELUSTA 
MIELENKIINTOINEN YKSITYISKOHTA: 24 VUNNA MATCHER, 2 
OAVGJORDA MATCHER, 7 FÖRLORADE MATCHER. MITÄ SITTEN 
IKINÄ TARKOITTAAKAAN.
JONNE EDUSTAA YKSINÄÄN POIKIEN 97-IKÄLUOKKAA PYRIN-
NÖSSÄ. UNGI-REISSU OLI JONNEN ENSIMMÄINEN ULKOMAAN-
MATKA IKINÄ.
HM: Magnus, sä aloit edustaa Pyrintöä tällä kaudella, ja sulla 
oli mielessä just tällaiset viestit, kun Saksassahan ei ole isoja 
viestejä. Ajattelitko seuraan tullessasi että pääsisit voitta-
maan Ungin?
MS: No en.
HM: Et uskonut ihan voittoon asti, mutta kannattiko lähteä 
reissuun?
MS: Joo, oli kiva tulla.
HM: Sä et ole ennen ollut isoissa viesteissä, niin miten se oli 
erilaista kuin normaalit kisat?
MS: Pystyin juoksemaan nopeammin kuin yksin, kun näkyi 
paljon muita ihmisiä ja joukkuekavereita (Konsta ja Jonne).
HM: Oliko pojista apua?
MS: Mä näin niitä vähän, mutta ei oikeastaan ollut apua.
HM: Sulla oli tosi nopea osuus?
MS: Joo, 16 minuuttia ja kaikki meni hyvin.
HM: Oli varmaan aika helppoa?
MS: Joo oli tosi helppoa.
HM: Sulla on varmaan Saksassa vähän vaikeampaa?
MS: Joo on 
HM: Kannattaako reissu, jossa ensin istutaan pari tuntia 
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bussissa, ollaan yö laivalla, taas monta tuntia bussissa, nuku-
taan yö teltassa ja pääset juoksemaan 16min ja sitten sama 
matkustus takaisin?
MS: Joo, kannattaa.
HM: Aiotko tulla ensi vuonna?
MS: Joo, jos mulla vaan on aikaa niin tulen.

HM: Konsta 13, ja Jonne 14, te olitte joukkueen nuorimpia 
Teemun lisäksi. Oliko kiva juosta joukkueessa?
KP: Oli.
HM: Menikö hyvin?
JP: Joo
HM: Olitte Magnuksen kanssa härdelliosuudella, näittekö 
Magnusta paljon?
KP: Joo, se oli välillä edessä ja välillä takana.
HM: Vaikuttiko se teidän suoritukseen?
KP: Joo, se helpotti kun se näky edellä.
HM: Tää oli teidän molempien eka kerta tässä isompien 
viestissä, oliko hieno kokemus?
JP: Joo.
HM: Jännittikö enemmän joukkueen vai itsensä puolesta?
KP: Joukkueen.
HM: Kun te lähditte tänne, mitä te ajattelitte että teidän 
sijoitus vois olla?
JP: Kahdenkympin joukkoon olis kiva päästä.
HM: Mitäs sitten kun alkoi näyttää hyvältä viestin kuluessa?
JP: Sitten toivoi että kaikilla menee hyvin.
HM: Teillä on vielä aika monta Ungia jäljellä, aiotteko olla 
joka vuosi ykkösessä hakemassa voittoa?
KP: No ainahan sitä nyt ykkösessä pitäis olla, ja kai sitä voit-
toa lähdetään hakeen.
HM: Oletteko paljon olleet viesteissä vai enemmän ihan 
yksilökisoissa?
KP: Enemmän yksilökisoissa, niitähän on paljon enemmän.
HM: Sä Jonne olet kuulemma ekaa kertaa missään ulkomail-
la, jäikö ulkomailta hyvä maku suuhun?
JP: Joo, ja aion lähteä uudestaankin.
HM: Oletko Konsta ollut ennen Ruotsin viesteissä?
KP: Joo, mä olin viime vuonna siinä pienten viestissä.
HM: Ja se oli niin hyvä kokemus että lähdit uudestaan?
KP: No joo, paitsi että meidän joukkue hylättiin viime 
vuonna.
HM: Haluatteko sanoa vielä jotain Halokeenille?
KP: Mikäs se Halokeeni muuten on?
JP: Etkö sä ikinä kato mitä teille tulee postiluukusta??

7. osuus Mikko Kallio 18 vuotta. Sija 2. +0.12. Valoisa 
2,8km, hajonta.
MIKKO LOPETTI AKTIIVISEN(?) SUUNNISTUSURANSA VUONNA 
2008, JOLLOIN HÄN TOI JOUKKUEENSA TP5 ALOITUSOSUUDELTA 
TOISEKSI PARHAANA PYRINTÖLÄISENÄ JOUKKUEENA. TÄMÄN 
JÄLKEEN MIKKO KESKITTYI SALIBANDYYN, JOSSA HÄN SAAVUTTI 
SUOMENMESTARUUDEN.
HM: Huhun mukaan olit yksillä iltarasteilla, juoksit sikahy-
vin ja sen jälkeen Lammikko tuli että: ”Paikka on teidän.” 
Niinkö siinä kävi?
MK: No vähän joo.
HM: Oletko paljon suunnistanut viime aikoina?
MK: Olen mä vähän iltarasteja käynyt ja noita Ungireenejä, 
mutta en mä muuten.
HM: Pelaatko vielä salibandyä?
MK: En, mä lopetin keväällä.
HM: Olet kuitenkin suomenmestari?
MK: Joo, parin vuoden takaa.
HM: Aloitatko nyt suunnistuksen uudestaan?
MK: Emmä tiedä, pitää vähän kattoo.
HM: Sä vaan tuut jos tarvitaan, esim. voittamaan Ungi?
MK: Niin, se on ihan hyvä niin.
HM: Sulla meni kaikki hyvin ja ei mitään ongelmia?
MK: Joo, aika pitkälti.
HM: Tää oli sun vika Ungi, niin et voi tehdä uutta come-
backia ensi vuonna.
MK: Niin, en oikein voi.
HM: Jääkö harmittamaan, vai oliko tää hyvä lopetus?
MK: No emmä tiedä, olihan tää hienoo silleen.
HM: Jäikö jotain muuta mieleen reissusta?
MK: Noo ei mitään erityisiä.

8. osuus Väinö Lintula 17 vuotta. Sija 1. -1.04. Valoisa 
2,8km, hajonta.
VÄINÖ ON ORAVAPOLKUKOULUN KASVATTI JA OLLUT ENEMMÄN 
TAI VÄHEMMÄN MUKANA TOIMINNASSA YLI 10 VUOTTA. VÄINÖ 
ON KOKENUT VIESTIJUOKSIJA, JOKA AJOITTAA HUIPPUKUNTONSA 
SYKSYN TÄRKEISIIN VIESTEIHIN.
HM: Menikö hyvin?
VL: Joo.
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HM: Miten sä suhtaudut siihen, että täällä puhutaan miten 
se Väinö oikeasti on aika huono mutta nyt se kerrankin 
onnistu?
VL: Mä oon paras, mulla on hyvä itseluottamus.
HM: Okei, eli vaikka muut ei luota suhun niin sulla on niin 
kova itseluottamus että se auttaa.
VL: No, kyllähän mä tänään näytin että muhun voi luottaa.
HM: Totta. Joukkuekaverit kuitenkin tais luottaa suhun 
jonkun verran?
VL: Joo.
HM: Tää oli sun tokavika mahdollisuus tulla Ungiin, aiotko 
tulla myös ensi vuonna?
VL: Totta kai.
HM: Aiotko hankkia jotain ratkaisuosuuksia, jotain pitem-
pää, haastavampaa, yötä tms?
VL: Katotaan jos jaksaa reenata.
HM: Vielä H10-sarjassa Elias katseli kantapäitäsi, mutta 
nykyään on toisin päin. Miksi näin?
VL: No, käänne varmaan tapahtui siinä kohtaa kun Elias 
alkoi reenata. Oikeastihan mä olen siis lahjakkaampi kuin 
Elias.
HM: Onko golf  ja laskettelu sun ykköslajeja, kun niistä 
täällä puhuttiin ja suunnistusta ei mainittu?
VL: Ei.
HM: Eli onko suunnistus sun ykköslaji?
VL: Ei se kai vielä ainakaan ole.

9. osuus Anton Kuukka 15 vuotta. Sija 1. -1.29. Valoisa 
7,2km, ei hajontaa.
ANTON ON PYRINNÖN UUSI KARTTAVASTAAVA, JOKA TEKEE 
KARTTOJEN LISÄKSI MYÖS RATAMESTARIN HOMMIA. ANTON PITÄÄ 
HALLUSSAAN MAAILMANENNÄTYSTÄ (LASTENOJANVUOREN ME-
KOE 9.27).
HM: ANTON, OLIT YHDEKSÄNNELLÄ OSUUDELLA, SE OLI AIKA 
PITKÄ OSUUS EIKÖ VAAN?
AK: Joo.
HM: Oliko se sulle optimaalinen?
AK: No oli sopivan pituinen ja sopivan haastava rata.

HM: Näitkö siellä muita?
AK: Joo mä näin sen Nyköpingin äijän, tai oikeastaan pojan. 
Se sai mut jo ennen kakkosta kiinni. Sit me mentiin melkein 
koko rata yhdessä.
HM: Oliko varvauksessa paljon kannustajia?
AK: Joo, tosi paljon.
HM: Kuuluiko kiljuntaa?
AK: Joo ja huutoa.
HM: Okei, ne oli tytöt jotka kilju. Jatkoitko rauhassa vai 
rupesitko leijumaan?
AK: En, mä vaan luin loppulenkkiä eteenpäin, en miettiny 
siinä mitään.
HM: Et ruvennut miettimään että tässä tuli voitto?
AK: En tosiaan, mä olin ihan hapoilla kaiken lisäks.
HM: Oliko maasto hyvä?
AK: Vihreet oli hitaita mutta valkoset oli mukavia.
HM: Tuleeko ensi vuonna uusi voitto?
AK: Riippuu varmaan joukkueesta ja suorituksista.
HM: Oliko tämä täydellinen suoritus?
AK: Ei, mä tein virheitä varmaan 4min
HM: Kuulin huhua että olet puuroasiantuntija. Minkä arvo-
sanan annat?
AK: 9
HM: Söitkö hillolla vai raakana?
AK: Eka oli vähän hilloa, mutta sitten mä söin sen melkein 
kokonaan ilman mitään, vaikka Emmi vähän yrittikin tarjoil-
la jotain lientä. Mutta pysty syömään ilman mitään.

10. osuus Aleksi Niemi 16 vuotta. Sija 1. -0.14. Valoisa 
7,3km, ei hajontaa.
ALEKSIN TÄMÄ KAUSI ON OLLUT YHTÄ VOITTOA. SM-KISOJA OLI 
KEVÄÄLLÄ KAHDET, SAMOIN KUIN ALEKSILLA SUOMENMESTA-
RUUKSIA. EI OLE SIIS VÄLTTÄMÄTTÄ IHAN MIKÄÄN TURHA KAVE-
RI, JOS ALEKSILLE HÄVIÄÄ. (ESIM. O-RINGENIN VOITTAJA)
HM: Aleksi, sä olit joukkueen ankkuri, olitko joukkueen 
kovin jätkä?
AN: Joo.
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HM: Mä kuulin että sulla oli jotain pientä ongelmantynkää 
jossain vaiheessa?
AN: Joo, mä tunsin vähän itteni kipeeks illalla.
HM: Mitäs sitten teit?
AN: Mä otin Buranan ja Ibumaxin ja menin nukkumaan ja 
ei sitä mettässä enää huomannut.
HM: Nyt et ole kuitenkaan yhtään kipeä?
AN: En.
HM: Jos se oli vaikka jännitystä?
AN: Niin, hirveetä jännitystä.
HM: Niinpä, sunhan piti tietysti lunastaa se että sä olet 
joukkueen kovin jätkä.
AN: Niin.
HM: No miten sulla sitten meni?
AN: Meni tosi hyvin. Alkulenkillä tein 1min virhettä, 
yhden vähän isomman, ja sitten se Nyköping oli ottanut 
aika paljon kiinni. Mä luulin että se ottaa mut seuraavalle 
välille kokonaan kiinni, kun mä näin sen, mutta ei se sitten 
ottanutkaan. Varvauksessa Lammikko sano että keulassa oot 
ja rauhassa vaan. Sitten mä kuulin kun se tuli varvaukseen ja 
lähin vaan juokseen kovempaa enkä tehnyt enää virheitä.
HM: Ja pääsit tulettamaan voittajana maalissa.
AN: Joo.
HM: Kuulitko, kun varvauksessa huudettiin ja kiljuttiin?
AN: Kuulin.
HM: Osallistuin kiljumiseen.
AN: Kiitos.
HM: Ole hyvä.
AN: Se auttoi.
HM: Tytöt myös rukoili sun puolesta, haluatko kommentoi-
da asiaa?
AN: Hieno asia.

HM: Luuletko että se auttoi?
AN: Kyllä se auttoi.
HM: Sulla on vielä 2 ungia jäljellä. Aiotko olla joukkueen 
kovin jätkä myös tulevina vuosina?
AN: No voipi olla tai voipi olla ettei olla.
HM: Ettet välttämättä olekaan enää kova?
AN: Toivotaan että oon kova.
HM: Onko ollut hyvä reissu?
AN: On ollu, ehdottomasti paras Ungi missä oon ollu.
HM: Eli voitto on se juttu mikä tekee reissusta hyvän?
AN: Joo ja sitten tiimihenki on loistava, sillä me päästiin jo 
pitkälle.
HM: Teillä ei kuitenkaan ollut mitään yhteistä asua, kuten 
tytöillä on tapana?
AN: Asut on ihan yliarvostettua, mutta meillä on henki ja 
alotusbiisit. Ja henkinen yhtenäinen mekko.
HM: Mitäs biisejä teillä on?
AN: Siika ja Attack.
HM: Ja niillä lähtee?
AN: Nähtävästi. Pitää käyttää jatkossakin.
HM: Haluatko sanoa vielä jotain?
AN: No, pysti on hieno, sopii Enolle.

Ja vielä se luvattu sivulause: Tyttöjen ykkösjoukkue sijoittui 
hienosti sijalle 7 täsmälleen samalla joukkueella kuin vuosi 
sitten. Kakkosjoukkueen sijoitus oli 21. ja kolmosen 69.
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Suvi Harju

Toimittajan mielessä oli pitkään muhinut ajatus toisen 
lajin kokeilemisesta. Ihan vieraasta lajista ei kuiten-
kaan ollut kyse, sillä toimittaja aikoi koettaa hieman 
yleisurheilua, tarkemmin sanottuna kestävyysjuoksua. 
Ja juostahan me suunnistajat osaamme, mutta miten 
pärjäisin ihan oikeille yleisurheilijoille?

-
laamisella. Pitkän mietinnän jälkeen sopiva kisa löytyy. 
Yleisurheiludebyyttini tapahtuisi Jämsän kestävyys-
juoksukarnevaaleilla ja matkana olisi yläasteaikojeni 
bravuuri, 1500m. Ensin pitäisi kuitenkin olla yleisur-
heilulisenssi. Se järjestyy helposti ottamalla yhteyttä 
Elisa Hakaseen. Seuraava etappi on ilmoittautuminen. 
Sekin on onneksi helppoa. Ensimmäinen ongelma 
meinaa tulla, kun en tajua maksaa kilpailumaksua 
ajoissa. Soitan järjestäjille ja he vakuuttavat, että jos 
ennen kilpailua maksaa niin kaikki on hyvin.

Matka Jämsään alkaa. Mukana on lenkkarit, koska piik-
kareita en omista, juoksuasu, vaihtovaatteita, juoma-
pullo ja innokas huoltaja. Jämsässä määränpäänämme 
on Paunun urheilukeskuksen yleisurheilukenttä, joka 
on minulle ennestään tuttu Elonen-sprintistä vuodel-
ta 2009. Samaisella tartanilla voitin loppusuoran ja 

KUINKA SUUNNISTAJA 
EKSYI TARTANILLE?

sitä kautta koko kilpailun. Onnenkenttäni siis. Kun 
lähestymme kenttää ja saavumme tuttuun maastoon, 
huomaamme järkytykseksemme, että keskelle maastoa 
ollaan rakentamassa suurta taloa! Mutta se ei taida 
tämän tapahtuman osallistujia kiinnostaa.

Käyn ilmoittautumassa kisatoimistossa ja saan nume-
rolapun. Astelen kohti kenttää. Meininki on hieman 
erilaista kuin suunnistuskisoissa. Ihmiset ovat tehneet 
leirejä nurmikolle puiden varjoon, heillä on mukanaan 
aurinkovarjot ja kylmälaukut. He voitelevat itseään 
vauvaöljyllä tasaisemman rusketuksen saavuttamisek-
si. Urheilijat verryttelevät trikoissa ja pitkähihaisissa 
paidoissa, vaikka aurinko paistaa ja mittari näyttää 
hellelukemia. Kun itse lähden verryttelemään, otan 
mukaan vanhan sprinttikartan. Muilla ei ole karttoja, 
mutta kylläkin maratoonareilta tutut verkkolippikset. 
Jos sellaista käyttää suunnistuskisoissa, on vanha pap-
pa tai sitten tosi nolo, muuta selitystä ei ole.

Hetken aikaa tuntuu ihan hyvältä. Tsemppaan itseäni 
alkuverkassa. Kyllähän mä nyt juosta osaan, jopa ihan 
nopeastikin, ei tämä ole sen kummempaa. Mutta karu 
totuus paljastuu jälleen lähtöviivalla. Kaikilla muilla on 
tietenkin piikkarit, vain minulla lenkkarit. Vaikka ne 
ihan hienot lenkkarit ovatkin, toivon silti ettei kukaan 
huomaa.

Juoksu alkaa hyvin. Pysyn jonkin aikaa porukassa. Sit-
ten letka pitenee, mutta en jää kauaksi edellisestä. Kun 
viimeinen kierros alkaa, olen viimeisenä toisen tytön 
kanssa. Nousen rinnalle ja pääsen ohi. Puoli kierrosta 
matkaa maaliin, kun kuulen voittajan ylittävän maali-
linjan. Juoksen kaarteen, ja aloitan hurjan loppukirin. 
Toinen tyttö jää, ja tavoitteeni on saavutettu. En ole 
viimeinen! Kello pysähtyy aikaan 5.44,97. Nyt minulla-
kin on tilastoaika, ja siitä on hyvä jatkaa uutta uraa.

Karuakin karumpi totuus paljastuu illalla ja seuraava-
na yönä, kun jalkoja särkee älyttömästi. En ymmärrä, 
juoksin radalla vain muutaman minuutin ja sen jälkeen 
hiekalla ja nurmikolla pitkän loppuverkan. Onneksi 
parin päivän päästä olen jälleen iskussa ja alan sela-
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ta kilpailukalenterista tulevia 
kisoja.

Myöhemmin samana kesänä 
voitan vielä piirinmestaruuden 
ajalla 5.38,53.
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OMAN YLEISURHEILUKOKEILUNSA INNOITTAMANA 
TOIMITTAJA PÄÄTTI HAASTATELLA OIKEAA RATAJUOK-
SIJAA, LAJINVAIHTAJA JOUKO JUNTUSTA. JOKKE ON 
ENTINEN SUUNNISTAJA, JONKA PARHAITA SAAVUTUKSIA 
OVAT KAKSI HENKILÖKOHTAISTA SM-KULTAA NUOR-
TEN SARJOISTA SEKÄ UNGDOMENS TIOMILAN VOITTO 
VUODELTA 1999, JA NYKYINEN 400 JA 800 METRIN 
JUOKSIJA (ENNÄTYKSET 49,08 JA 1.52,84).

HM: Mitkä olivat syyt lajinvaihtoon? Liian pitkät 
matkat vai epätasainen maasto?
JJ: Lajinvaihdon tein, koska en yleensä löytänyt 
rasteja. Ratajuoksu tuntui oikealta valinnalta, 
koska siinä ei tarvitse kun välillä huomata kääntyä 
vasemmalle. Lisäksi, jos kilpailee lyhemmillä mat-
koilla, ei edes tarvitse laskea kierroksia.

HM: Mikä kestävyysjuoksussa viehättää? Eikö ole 
paljon tylsempää vain juosta kenttää ympäri, kuin 
aina vaihtuvissa maastoissa?
JJ: Ratajuoksussa viehättää ensinnäkin ennätyksi-
en tekeminen ja selkeämmät mies-miestä vastaan 
kisailut. Toiseksi lajissa kiehtoo sen perinteikkyys. 
Yleisurheilua on melkein samassa muodossaan 
harrastettu iät ja ajat. Kolmanneksi sanoisin, että 
aikansa kutakin. Ehdin suunnistaa yli kymmenen 
vuotta. Nyt olen juossut kymmenisen vuotta. 
Vaihtamalla lajia intoni on säilynyt kilpaurheiluun 
varsin kauan.

HM: Miten suunnistajan ja kestävyysjuoksijan 
harjoittelu eroaa toisistaan?
JJ: Sanoisin, että suunnistajan harjoittelu voi olla 
hyvinkin samankaltaista kuin ratajuoksijan. Kaikki 

harjoittelee. Sprinttisuunnistusta varten joutunee 
kuitenkin harjoittelemaan pitkälti samalla tavalla 
kuin ratajuoksua varten. Askellus kaupunkisprin-
teissä lähenee sitä, millainen askelluksen tulisi olla 
radalla. Luonnollisesti suunnistuksen taitoele-
mentti puuttuu juoksusta. Juoksussa harjoittelu 
on lähes kokonaan fysiikan luomista. Psyykkinen 

JOUKO JUNTUNEN 
SUUNNISTAJASTA JUOKSIJAKSI

kovuus on kuitenkin ehdottoman tärkeä myös 
ratajuoksijalla. Jos et ole ajattele oikeita asioita 
ennen juoksukilpailua ja sen aikana, et tule suo-
riutumaan kilpailussa omien fyysisten kykyjesi 
mukaisesti.

HM: Entisen päävalmentaja Salmen aikaan sano-
ma oli se, että jos et lapsena kilpaillut juoksussa 
ja/tai hiihdossa, sinusta ei aikuisenakaan voinut 
tulla maailmanluokan suunnistajaa. Kannattaisiko 
sinun mielestäsi suunnistajien kilpailla myös kestä-
vyysjuoksussa?
JJ: Uskon, että ainakin sprinttisuunnistajien kan-
nattaa kilpailla myös juoksussa. Väittäisin, että 
läheskään kaikki kestävyysurheilijat eivät pysty ot-
tamaan itsestään kaikkea irti ilman yhteislähtöön 
pohjautuvaa kisailua. Juoksemalla juoksukisoja tai 
harjoittelemalla kovassa porukassa saa varmasti 
luotua itselleen kovuutta sellaisiakin kilpailuja 
varten, jossa matkaa taitetaan yksin.

HM: Toimittajan jalkoja alkoi särkeä ratakisan jäl-
keen. Mistä se voi johtua ja miten sen olisi voinut 
estää?
JJ: Kun ei jotain fyysistä aktiviteettiä ole tehnyt 
aikaisemmin tai vähään aikaan ja sitä sitten jossain 
vaiheessa tulee tehtyä, saa varmasti lihakset ki-
peiksi. Ehdotan lääkkeeksi lisää ratakisoja.

HM: Haluatko lähettää terveisiä Halokeenin luki-
joille?
JJ: Onnittelut tämän vuoden poikien voitokkaalle 
Nuorten 10-mila joukkueelle! Ensi vuodeksi voit-
te ottaa tavoitteeksi vuoden 1999 voittomarginaa-
lin, joka taisi olla 20 minuutin luokkaa. : )
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Kyseiset kilpailut olivat olleet Pyrinnön järjestä-
mät ja peräti koko Suomen ensimmäiset.
Ohessa kopio Uusi Suomi lehden perjantainume-
rosta. (6.4.1945)

Pyrintöläinen tulospalveluaktiivi Jyri Mustajoki 
on löytänyt lehtijutun ratamestarikilpailuista yli 60 
vuoden takaa. 
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le ennestään tuttu ja sen vuoksi helposti löydettä-
vissä. Pärnumaan rasteista vastasi OK West. Park-
kipaikka ei kummemmin tuottanut ongelmaa, sillä 
runsasliikenteisen Riian maantienvarteen kaikki 
osallistujat sujuvasti autonsa parkkeerasivat ja siinä 
sitten varusteensa vaihtoivat rekkaliikenteen viu-
huessa ohi. Rannametsan alue on upeaa vaihtele-
vaa kangassuppamaastoa, jossa on nautinto suun-
nistaa. Sen tiesi moni paikallinenkin ja osanotto 
näytti melko runsaalta. Täällä joutui jo maksamaan: 
aikuiset 3 €, lapset 1,50 e ja SI-tikun vuokra 1,50 
€. Osallistuminen onnistui vasta kun meidät oli 
kirjattu Viron suunnistusliiton listoille ja saimme 
sinne jonkinlaisen lisenssinumeron (paperilapulle 
taskuun). Ratavaihtoehtoja oli useampia. Jätimme 
pisimmät vaihtoehdot helteisessä säässä ja loman-
vietossa paikallisille, mutta mukavan suunnistusko-
kemuksen saimme valitsemillamme radoilla. Tosin 
tottumattomalle lähdön kolme vaadittua leimausta 
(nollaus, 2 x startti) oli liikaa ja yhden puuttuessa 
tuloksena oli hylkäys.

Viroon matkaajille voimme lämpimästi suositella 
näitä Neljapäevak-tapahtumia, joiden aikataulut 
Viron maakunnittain löytää Viron suunnistusliiton 
sivuilta.  Niitä voi yrittää tavata eestinkielellä, mut-
ta näppärä voi löytää sieltä myös englanninkielisen 
vaihtoehdon.

Vahvelaiset 

KESÄLOMAMATKAMME SUUNTAUTUESSA TÄNÄ VUON-
NA VIROON PÄÄDYIMME OSALLISTUMAAN HEIDÄN 
ILTARASTEILLEEN ELI NELJAPÄEVAK-RASTEILLE (NEL-
JAPÄEV = TORSTAI), JOITA EHTI OLLA KAHDET MAT-
KAMME AIKANA. ENSIMMÄISEN KERRAN TARTUIMME 
KARTTAAN HIIDENMAALLA KAIBALDISSA JA TOISEN 
KERRAN PÄRNUSSA RANNAMETSASSA.

Hiidenmaalla kilpailupaikan löytäminen vaati 
melko lailla ponnistelua, ja ilman ennakkovalmis-
telua ja perehtymistä paikan tarkkaan sijaintiin ja 
maantiekarttoihin, tapahtumapaikka olisi varmaan 
jäänytkin löytämättä. Sinne osoitti lopulta yksi pie-
nehkö ja melko epämääräinen rastilippua kuvaava 
kyltti, kun ensin oli ajettu useita kilometrejä metsä-
tietä, joka nyt lähinnä muistutti kinttupolkua. Sieltä 
suunnistustapahtuma kuitenkin lopulta löytyi mu-
kavasta kangasmaastosta. Paikallinen suunnistus-
seura Hiiumaa orienteerujate klubi (HOK) pyö-
ritti tapahtumaa parin henkilön voimin. Oheisessa 
kuvassa lähtö- ja tulospalvelu. Radan saattoi valita 
neljästä valmiista vaihtoehdosta tai suunnitella ko-
konaan oman ratansa. Saimme puhtaat kartat, joi-
hin jokainen piirsi omat rastinsa. Saimme SI-tikut 
lainaksi ja myöhemmin tulokset listoille, kaikki yh-
teensä 0 euroa. Kartasta vielä erikseen opastivat, 
että korkeuskäyrät ovat vain suuntaa-antavia, eikä 
kaikkia polkujakaan näy, kehottivat käyttämään 
kompassia. Ja niinhän se kyllä olikin, aika lailla sai 
karttaa tulkita, että rastit löytyivät! Paikallinen jär-
jestäjä kertoi osallistujia Hiidenmaan suunnistuk-
sissa olevan yleensä 20-30.  Siellä olikin kaikenikäi-
siä suunnistajia ja mikäs sitä ole mennessä hyvässä 
maastossa kohtuulämpimässä säässä. 

Pärnun eteläpuolen Rannametsan alue olikin meil-

NELJAPÄEVAK - ILTARASTEILLA VIROSSA
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LAURA, ELINA JA HEIKKI VIREKUNNAS
TEKSTI:
Mikko Haikonen
Suvi Harju

HALOKEENIN TOIMITUS ON SAANUT VIHIÄ HAR-
VINAISESTA TAPAUKSESSA SUUNNISTUSPIIREISSÄ. 
SUOMALAISISSA SUUNNISTUSPERHEISSÄ ON HY-
VINKIN HARVINAISTA, ETTÄ EDES YKSILAPSISEN 
PERHEEN KAIKKI LAPSET OVAT VOITTANEET 
UNGDOMENS TIOMILAN.

-Oletteko tiedostaneet olevanne harvinaisuus 
suunnistusperheiden keskuudessa?
LV:Kyllä joskus oli puhetta, että kaikki meistä on 
ollut voittamassa Ungia, mutta ei sitä harvinaisuu-
tena osaa mieltää.
EV:Kyllä se yhdessä tiedostettiin viime kesänä ja 
yhdessä sitä juhlittiin kakkukestien merkeissä.
HV:No, eipä sitä erityisemmin ole tullut mietittyä, 
vähän naureskeltu, että ei ihan joka perheessä 
tällaista.
-Ungdomens Tiomilan voitosta?(vuosi, ikä, osuus, 
joukkue, mitä tapahtui yms.)
LV:Vuonna 2002, 15v, Osuus 3, Joukkueessa 
juoksivat tuolloin itseni lisäksi Saila Kinni, Eeva 
Nieminen, Hanna Lajunen, Tiina Vuorenpää, 
Anna-Kaisa Kannisto ja ankkurina Paula Ojanen. 
Jos oikein muistan kiikuimme kärjessä ja kärjen 
tuntumassa koko viestin ajan, ja Paula ratkaisi 
viestin kovan itseluottamuksen siivittämänä ank-
kuriosuuden loppupuolella.

EV:Vuosina 2005 (15,75v) ja 2006 (16,75v) voitto 
napsahti. Olin 3. ja 4. osuudella ja hoidin osuu-
teni riittävän hyvin välttämällä isommat virheet. 
Varsinkin ensimmäisen vuoden huipputykitys 
Lotan kanssa on jäänyt hyvin mieleen. Ensim-
mäisenä vuotena joukkueessa juoksi Venla Niemi, 

-
nas, Riikka Annila, Ellu Munukka ja Saila Kinni. 

totuttuun tapaan 2. osuuden, Lotta, Henna Siren 
ja Saana Vahvelainen juoksivat 3. osuudella, minä 
4. ja Venla nosti ankkuriosuudella meidät voit-
toon! Voitot saavutettiin varmalla perustekemisel-
lä ja huimalla joukkuehengellä.

HV:2011, 18, 1, TP1, Tavoitteena oli 10 jouk-
koon, mutta kaikki meni niin hyvin heti ensim-
mäisestä vaihdosta asti, joten tuli vähän yllättäen 
mahdollisuudet voittoon.

-Mitä tällainen menestyksen tiivistymä perhees-
sänne mielestänne merkitsee? Onko voittaminen 
geeneissä vai ilmapiirissä?
LV:Tuskin tämä Ungien voittaminen on perheestä 
riippuvainen. Jokainen meistä on ollut etuoikeute-
tussa asemassa kuulua sellaiseen ystäväporukkaan, 
jolla on riittänyt  suunnistustaitoa ja oikeanlaista 
yhteishenkeä voiton mahdollistamiseen.

EV:Siitä en osaa sanoa kummalla on suurempi 
vaikutus geeneillä vai ilmapiirillä, mutta toki se on 
mukavaa, että jokainen meistä on saanut onnis-
tumisen ja voittamisen kokemuksia pitämässään 
lajissa, joka sattuu kaikilla olemaan suunnistus.
HV:Mielestäni tärkein syy tähän on aktiivinen 
osallistuminen Pyrinnön toimintaan, eli käyty 
harjoituksissa sen verran, että mahtuu ykkösjouk-
kueeseen ja saa hyvin oman osuutensa hoidettua, 
vaikka ei ihan osuuden kärkiaikaa teekään.

-Ovatko nuoremmat sisarukset saaneet vinkkejä 
kokeneemmilta kuinka voitto otetaan Ungissa?
LV:En usko, että voittoa vaan otetaan jollain 
vinkeillä. Kyllä jokaisen joukkueen on täytynyt yh-
dessä tehdä työ, ei siinä sisaruksia tarvita vinkkejä 
jakelemaan.

EV:Toki Lauran voitto motivoi itseäkin yltämään 
samanlaisiin tuloksiin. Suoranaisia vinkkejä en 
muista saaneeni, mutta kyllä hyvän joukkue-
hengen luomisen kulttuuri on tarttunut Lauran 
ikäpolvelta minuun, ja sitä kautta voitotkin saavu-
tettiin.
HV:Ei ehkä erityisemmin Ungin voittamiseen, 
mutta harjoitteluun ja suunnistukseen yleensä 
liittyen on ajatuksia silloin tällöin vaihdettu.
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-Oletteko koskaan reenanneet (Ungia varten tai 
muuten vaan) yhdessä?
LV:Lenkki seuraa on joskus saanut ja joskus ei, ja 
tietysti harjoituksiin on ollut helpompi lähteä, kun 
joku muukin lähtee, mutta siinä ne yhteistreenit 
taitaa pitkälti olla.

EV:Lauran ja Heikin kanssa tulee harvemmin 
harjoiteltua yhdessä. Muutamia kertoja olemme 
käyneet yhdessä lenkillä, ja Lauran kanssa joitakin 
parisuunnistuksiakin olemme tehneet, mutta mel-
ko vähäiselle sisarusten hyödyntäminen harjoitte-
lussa on jäänyt.
HV:Joskus muistan käyneeni lenkillä siskojen 
kanssa, mutta ei mitenkään erityisen usein.

-Oliko Heikillä paineita viimeiseen Ungiinsa, kun 
siskot olivat jo voiton Ruotsinmaalta tuoneet?
LV:Ei ollut, tuskin Heikkikään oli asiaa edes ajate-
lut ennen kun voitto oli tullut.

EV:Toivottavasti emme Lauran kanssa luoneet 
paineita, vaan hyvää tsemppiä ja voitontahtoa.
HV:Oikeastaan, en lähtenyt tavoittelemaan voittoa 
Ungista, vaan ennemminkin tekemään hyvää suo-
ritusta ja sijoitusta kymppisakista. Ensimmäisellä 
osuudella ei ole vielä paineita hyvän sijoituksen 
takia, joten vasta myöhemmin viestin edetessä 
aloin ymmärtää, että meillä on mahdollisuudet 
voittoon asti. Eli ei ollut paineita. Vasta kotimat-
kalla Isä muistutti, että nyt on kaikilla sisaruksilla 
Ungin voitto.

-Onko Ungivoitto paras saavutuksesi? (jos ei niin 
mikä?)
LV:On se varmasti yksi mieleenpainuvimmista 
hetkistä.
EV:Kyllä Ungivoitot parhaimpiin saavutuksiini 
lukeutuu ehdottomasti.
HV:Ungin voitto on ehkä viimeaikaisista saavu-
tuksista paras, mutta myös SM-viestin hopea tältä 
vuodelta, sekä SM-yön pronssi 2009 ovat listalla 
korkealla. 

-Tavoitteita tulevaisuudelle?
LV:Selvitä polvivaivoista niin että voisi edes lenk-
keillä joskus.

EV:Tavoitteeni suunnistuksen saralla on tehdä 
jatkuvasti vähemmän ja vähemmän virheitä ja 
nauttia rastien löytämisestä täysillä.

HV:Tavoitteena on nyt saada kunto kohdalleen 
kevääksi ja oppia sitten suunnistamaan ja syksyllä 
viimeistään alkaa pärjätä kisoissa ja lopulta olla 
haastamassa kansallista kärkeä.

-Hienointa Ungissa on??
LV:Saa juosta parhaiden kavereiden kanssa samas-
sa joukkueessa ja olla kilpailun ’pääesiintyjät’.

EV:Yhdessä tekeminen, oleminen, jännittämi-
nen... se koko prosessi, joka Ungin eteen tehtiin 
ihanien ystävien kanssa ja kun se vielä palkittiin 
hyvin suorituksin ja voitoin.

HV:Viesti, jossa on monta eritasoista osuutta, 
joten kaikille osuuksille on helppo löytää sopivan 
tasoinen juoksija, ja silloin saadaan lähes koko 
ikäluokka samaan joukkueeseen ja yhteishenki 
on kova. Ungissa myös on kova taso, joten siellä 
pärjääminen on hieno asia.

-Parasta suunnistuksessa ylipäätään?
LV:Se, että voi haastaa itsensä aina uudelleen.

EV:Jatkuvasti vaihtuvat haasteet ja lajin monipuo-
lisuus (erilaisia maastoja).  Sekä se että aina löytyy 
parannettavaa niin ajatuspuolella kuin fyysisesti-
kin. 
HV:Se tunne, kun lippu on piilossa, mutta tulee 
silti suoraan.

-Parasta Pyrinnössä?

LV:Ihmiset, joiden seurassa voi olla oma itsensä.
EV:Pyrinnössä on erittäin motivoituneita hen-
kilöitä valmennus ja johtoportaissa, joka mah-
dollistaa aktiivisen toiminnan. Tiivis yhteishenki, 
kavereiden kannustaminen ja yhdessä tekeminen 
ovat asioita, joita olen jäänyt kaipaamaan seuran 
vaihdon jälkeen.
HV:Paljon samanikäisiä kavereita, jotka kannus-
tavat ja motivoivat reenaamaan ja menestymään. 
Myös mahdollisuudet menestykseen on taattu.

Halokeeni onnittelee Virekunnaan sisaruksia vielä 
kerran saavutetuista Ungivoitoista ja kiittää ripeäs-
tä vastaus ajasta.
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Olavi Mäki

JYRI YLIKOSKI ON PYRINNÖN SUUNNISTAJIEN TÄMÄN-
VUOTINEN GOLFMESTARI, JA ENSIMMÄISTÄ KERTAA.
- OMA TULOS EI OLLUT YLLÄTYS, SILLÄ PELASIN NIIN 
SANOTTUUN OMAAN TASOITUKSEENI ELI + 10, JOLLA 
SAIN 36 PISTETTÄ. YLLÄTYS SEN SIJAAN OLI, ETTEI 
KUKAN MUU PELANNUT VIELÄ PAREMMIN, SILLÄ SITÄ 
ODOTIN, YLIKOSKI SANOO.
Golfmestaruus ratkottiin 19. Golf  Invitationalis-
sa 26. heinäkuuta perinteiseen tapaan Lake Side 
Golf  Vammala -kentällä (sillä Järvenranta-kentäl-
lä) Sastamalassa.

pelaamisen vuonna 2002
- Ilman suurempaa pohdintaa innostuin lajista 
lyödessäni rangella palloja. Vuosittain pelaan noin 
kymmenen kierrosta, joista yleensä on vain yksi 
kilpailukierros. Tämä kesä oli kuitenkin poikkeus, 
kun osallistuin myös toiseen kilpailuun.
Paras saavutus?
- Ehdottomasti HIO (hole in one) Vammalan 
kentän 15. väylällä (par 3, 150 metriä), Ylikoski 
vastaa.

-
kouksia ei ole, hän naurahtaa.
Ylikoski sanoo olleensa Pyrinnön kisoissa viidettä 
kertaa (tosin kysymysmerkillä varustettuna); viime 
vuonna hän oli kolmas samalla pistemäärällä kuin 
tänä vuonna.
- Olin muistaakseni ollut kahdesti Virroilla ja 

-
kenttä on sopivan mäkinen ja suhteellisen helppo 

ainakin maisemat ja kentän muotoilu ovat huo-
mattavasti sulavampia.
En taktiikka kisassa?
- Lyödä mahdollisimman vähän lyöntejä, jotka 
kohdistin aina suoraan lipulle. Onnistunein väylä 
oli kuudes väylä (par 5, 523 metriä), josta suoriu-
duin neljällä lyönnillä. Kilpailu sujui odotetusti, 
vaikkakin hieman hitaasti.
- Voiton avaimet olivat pitkässä, mutta suorassa 
avauslyönnissä, Ylikoski huomauttaa.
Sitten suunnistukseen. Milloin aloitit, parhaat 
saavutukset?

- Aloitin 12-vuotiaana ja olen aina ollut Pyrinnön 
hyvässä seurassa. Parhaat saavutukset ovat 16-sar-
jassa.
- Nykyään kilpailen muutamia kisoja vuodessa 
(Jukola, 25Manna ja Hämeen omia kilpailuja) 
tasolla, jossa “päävastustajina” ovat Julkunen, 
Kaunisto ja Haikonen, Ylikoski mainitsee.
- Lähden aina kilpailun mukaisesti liikkeelle eli 
täysillä, sitten hyydytään kahden kilometrin peesa-
uksen jälkeen ja kävellään loput matkasta. Iltaras-
teilla voi sitten tehdä oman suorituksen ja juosta 
koko matkan.
- Nyt on menossa toinen vuosi, kun yritän voit-
taa iltarastien 5 kilometriä, mutta vielä en ole 
siinä onnistunut… toinen, …kolmas, …neljäs. 
Ja koskaan ykkössija ei ole jäänyt kiinni omasta 
suorituksesta, joku toinen on vain ollut nopeampi, 
Ylikoski kertoo.

PS. Golf  on siitä mielenkiintoinen laji, kuten 
suunnistuskin, ettei sitä koskaan opi täydellisesti. 
Tästä käy hyvänä esimerkkinä se, että kaksi kierto-
palkintoa kaappiinsa vienyt, viime vuoden mesta-
ri, uuden kiertopalkinnon lahjoittanut Jari Kymä-
läinen sijoittui tänä vuonna tasan viimeiseksi.

KERTA SE ON ENSIMMÄINENKIN…
JYRI YLIKOSKESTA PYRINNÖN GOLFMESTARI
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Jyri Ylikoski ja kiertopalkinto. - Odotin kyllä jonkun pelaavan paremmin. 
Oma tulos ei ollut yllätys.

Nuorisoryhmä pelasi kokonaisuutena hyvin. Aleksi Niemi (neljäs) puttaa, 
Jyri Ylikoski (vas., voittaja) ja Väinö Lintula (11.) seuraavat silmä tarkkana.
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TP Golf 2011 tulokset

   1) Jyri Ylikoski    36
   2) Aulis Yli-Sirniö  35
   3) Hilkka Kankaanpää 35
   4) Aleksi Niemi    34
   5) Sari Saarijärvi  34
   6) Jukka Kyrölä    31
   7) Pekka Turtiainen 30
   8) Jorma Salovaara  30
   9) Kari Yikoski    30
 10) Kaj Andrésen    29
 11) Väinö Lintula    29
 12) Erkki Hautaniemi 28
 13) Mika Vuorela    27
 14) Petteri Kähäri    26
 15) Keijo Viilo  26
 16) Janne Märkälä    25
 17) Heidi Haapasalo    25
 18) Eija Ylikoskí    25
 19) Ulf Andrésen    22
 20) Mikko Eskola    21
 21) Maija Andrésen    21
 22) Lasse Viilo  18
 23) Olavi Mäki  15
 24) Jari Kymäläinen 14

Scratch
1) Jyri Ylikoski 80, 2) Turtiainen 94, 3) 
Kaj Andrésen 98, 4) Yli-Sirniö 98, 5) 
Salovaara 99, 6) Vuorela 100, 7) Kähäri 
101, 8) Saarijärvi 101, 9) Kankaanpää 
106, 10) Märkälä 110, 11) Haapasalo 112, 
12) Mäki 132.
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