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PÄÄKIRJOITUS

Ajellessani juhannuksen viettoon Lotan kanssa hän to-

tesi, että harmi kun vuoden kaksi parasta viikonloppua, 

Jukola ja juhannus, ovat peräkkäin ja sitten niitä täytyy 

odottaa taas vuosi.

En ole ikinä ollut ns. oikeilla festareilla, mutta Jukolassa 

sitäkin useammin. Pääesiintyjinä siellä on noin 18 000 

suunnistajaa ja oheisohjelmana lähinnä urheilukauppoja 

ja makkara- ja lakukojuja. Ennen Jukolaa seurasin kiin-

nostuneena sosiaalisesta mediasta julkkiksista koostu-

van Jukolatiimin valmistautumista kisaan. Vaikka kaikki 

juoksijat eivät minulle ennestään tuttuja olleetkaan, he 

varmasti toivat suunnistusta tunnetuksi omissa viite-

ryhmissään. Toivonkin että hieno lajimme saa ansaitse-

maansa totuudenmukaista näkyvyyttä, eikä laji olisi sii-

hen vihkiytymättömien mielestä enää vain rämpimistä 

pimeässä metsässä villieläinten armoilla.

Juhannusjuhlien ohjelmaan kuului myös suunnistusta ja 

yhteislenkkejä, ja pääesiintyjänä oli suunnistusrapduo 

Sininen Ylivoima. Minulle riitti se festareista, ja Lotta oli 

siinä aivan oikeassa, että yhtä hauskoja viikonloppuja 

täytyy hetki odottaa.

Tulevia suunnistusviikonloppuja odotellen,
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Louna-Jukola keräsi ennätysmäärän suunnistajia Pai-

mioon. Jukola paisuu paisumistaan ja alustavasti on 

jo keskusteltu osanottajamäärän rajoittamisesta. Olisi 

sääli, jos kaikki halukkaat eivät tulevaisuudessa pääsisi 

nauttimaan Jukolan ainutlaatuisesta tunnelmasta. Juko-

lan viehätys on paljolti perustunut juuri siihen, että maa-

ilman huiput ja harrastelijat ovat päässeet yhtä aikaa 

metsään juoksemaan samoja ratoja. Moni aloitteleva 

suunnistaja on lopullisesti hurahtanut suunnistukseen 

Jukolan innoittamana. Jukola on myös monelle työpaik-

kajoukkueelle tai kaveriporukalle kesän kohokohta, jota 

varten on treenattu ja pidetty saunailtoja yhdessä.

Toki kasvava osanottajajoukko lisää harmaita hiuksia 

varsinkin järjestäjille mutta näkyy väistämättä myös 

suunnistajille ja muille kisavieraille. Väkimäärän kasva-

essa vaaditaan entistä enemmän parkkipaikkoja, teltta-

alueita ja kisakeskuskin joudutaan levittämään entistä 

laajemmalle alueelle. Lisäksi vedenjakelu, tietoliikenne 

ja muu tekninen infrastruktuuri vaativat entistä suurem-

pia ponnistuksia järjestäjiltä. Näin satunnaisen suunnis-

telijan näkökulmasta suurin huoli on se, että jatkossa 

Jukola voidaan järjestää vain lentokentällä, raviradalla 

tai muulla suurella areenalla eikä niiden lähistöllä sijait-

se välttämättä kaikkein haastavimmat suunnistusmaas-

tot. Onneksi ainakin Kangasalla 2019 on ilmeisesti lu-

vassa perinteiset maasto-olosuhteet.

Venlojen ja Jukolan viestien lähdöt ovat aina yhtä sy-

kähdyttäviä elämyksiä niin juoksijoille kuin katsojillekin. 

Suurin osa suunnistajista pääsee omalle osuudelleen 

edellisen viestinviejän lähettämänä. Monelle Jukola 

merkitsee kuitenkin nykyään yhteislähtöä. Itse olen vii-

meisen kuuden vuoden aikana ollut viisi kertaa mukana 

yhteislähdössä ja silmämääräisen arvion mukaan suun-

nistajia on sielläkin ollut vuosi vuodelta enemmän. Tällä 

kertaa ankkuriosuudelle yhteislähdössä säntäsi yli 1400 

pihkaniskaa ja muillekin osuuksille noin tuhat. Mielestä-

ni suuntaus on väärä ja kohta vain huippujoukkueiden 

ankkurit välttyvät yhteislähdöltä. 

Virallisestihan yhteislähtöä nimitetään uusintalähdöksi. 

Ehkäpä se onkin ainakin jossain määrin kuvaavampi 

termi, sillä siinä ei juosta enää suorassa lähetykses-

sä viestinomaisesti vaan näille suunnistajille tarjotaan 

vain väljähtyneitä uusintoja. Tulee vähän samanlainen 

olo kuin katselisi Mestareiden liigan finaalia seuraavana 

päivänä tai Ylen moneen kertaan pyöritettyjä uusintaoh-

jelmia. Maksavana Jukolan asiakkaana vaadin rahoille-

ni vastinetta.

Voisiko yhteislähtöä myöhäistää parilla tunnilla? Näin 

entistä useammat suunnistajat pääsisivät juoksemaan 

aidosti omaa viestiään ja loppuviitoituksellakin taistel-

taisiin oikeasti vaihtosijoituksista ja loppusijoituksista. 

Itse ainakin lähtisin paljon mieluummin metsään vaikka 

kello kaksitoista sunnuntaina, jos vain pääsisin juokse-

maan omaa suoritustani ilman yhteislähtöä. Tiedän että 

kaikki seurakaverit eivät ole yhtä innostuneita tästä ide-

asta. Eivät ainakaan ne, jotka ovat palaamassa samalla 

bussilla Tampereelle. 

Meitä on moneen lähtöön – Jukolassakin
SATUNNAINEN SUUNNISTELIJA

Kirjoittaja juoksee Jukolassa aina pitkän osuuden, 

ainakin ajallisesti
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Kaikkien suunnistajien juhannus ja koko suunnistus-

kevään kiistaton kohokohta Tiomila kilpailtiin Arlandan 

takametsissä Skepptunassa. Pyrintö oli edustettuna 

laajalla rintamalla kaikissa kolmessa sarjassa yhteensä 

seitsemällä joukkueella.

Ungdomskavlen

Päivä lähti käyntiin nuortenviestillä, joka käytiin ajorata-

na toimivan kilpailukeskuksen tasaisissa lähimaastois-

sa. Viestissä oli mukana lähes 300 joukkuetta ja Pyrin-

nön joukkue sijoittui hienosti kahdeksanneksi. Tiomilan 

nuortenviestissä oli neljä osuutta, joista 2:lla ja 3:nnella 

osuudella sai juosta kaksi viestinviejää, joista nopeampi 

lähettää seuraavan matkaan).

Vili Mähönen aloitti viestin tullen vaihtoon samaan ai-

kaan kakkosjoukkueen Lasse Viilon kanssa n. 3 minuut-

tia kärjen perään. Erityisen hyvin viestisuunnisti toisen 

osuuden tykit Sara Kurth ja Kaisa Haanpää, jotka nos-

tivat joukkueen kärkikahi-

noihin monelle vaikeuksia 

tuottaneen aloitusosuuden 

jälkeen. Viestiä jatkoivat 

parivaljakko Lotta Eerola 

ja Saara Yli-Hietanen, jois-

ta Lotta pääsi päästämään 

ankkurin eli veljensä Mikon 

metsään. Mikko Suunnis-

tikin riittävän hyvin (ollen 

osuusajoissa paras suo-

malainen) nostaen peräti 

kymmenen sijaa ja ankkuroi 

Pyrinnön kahdeksanneksi. 

Kakkosjoukkue sijoittui sijal-

le 69.

Tiomila
ANTON KUUKKA
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Damkavlen

Jännittävä naisten 5-osuuksinen viesti lähti Punahilkko-

jen osalta mallikkaasti käyntiin.  Maailmanluokan suun-

nistajien pitäessä vauhtia Lotalla otti tiukille mutta kesti 

kärjen runttauksen ja saapui vaivaiset 24 sekuntia kär-

jen eli Vinogradovan perään sijalla 9. Toisen osuuden 

Tytti Kirvesmies pummasi alussa, mutta loppurata sujui 

onneksi hyvin.

Kolmososuudelle päästetty Sonja ”Kyrde” Kyrölä suun-

nistikin kuin Lotta konsanaan ja tekaisi viidenneksi no-

peimman osuusajan päästäen Venlan kolmososuudelle 

seitsemäntenä. “Lopussa meinasi tulla hermopumme-

ja, mutta sain kuitenkin hallittua itseni. Onpa kiva tulla 

metsästä pois onnistuneen suorituksen jälkeen”, kertoi 

iloinen Sonja. Jännittävän käänteen kolmososuudella 

teki Leksands OK:n huippuvireessä oleva Helena Jans-

son, joka nosti joukkueensa toiseksi sijalta 53. Väsy-

nyt Jansson kertoi kisan jälkeen menon olleen todella 

rankkaa, kovavauhtista suunnistamista, ja että kisa oli 

hänelle vammajakson jälkeen vasta kolmas täysivauh-

tinen suunnistus.

Nelososuus oli tänä vuonna viestin pisin (10,5 km) ja 

tuotti Pyrinnön Venlalle suunnistuksellista haastetta, sil-

lä pieniä virheitä tuli rastiympyröissä vähän väliä. Kui-

tenkin vain kaksi joukkuetta pääsi livahtamaan ohitse 

ja ankkuri-Saila pääsi irti yhdeksäntenä 3:44 johtaja-

Järlasta.

Ankkuriosuudella Järla Orienteringen Elin Hemmyr 

Skantze joutui nöyrtymään Domnarvets GOIF:n Emma 

Johanssonille. Domnarvets omaa muuten myös mah-

tavaa menestystä viestisuunnistuksessa, sillä seura 

on voittanut Tvåmilan peräti neljästi ja Venlojen viestin 

kolmasti 2000-luvulla. Järla oli tosiaan toinen ja Stora 

Tuna OK:n Tove Alexandersson takasi osuuspohjillaan 

joukkueelleen kolmannen sijan. Huomionarvoista on 

myös se, että niin Domnarvets kuin myös Stora Tuna tu-

levat samalta paikkakunnalta (Borlänge). No Saila ank-

kuroi Punahilkat hienosti yhdeksänneksi, eli Saikku piti 

sijoituksensa. Kisan jälkeen Saila harmitteli yksinäistä 

taivaltaan, sillä porukka hajosi jo ensimmäisellä rastilla.

Pyrinnön kakkosjoukkue juoksi myös hyvin ja tasaisesti 

ollen 57. Kolmosjoukkueen ankkuroi Annika Viilo sijalle 

150, tasan 25 vuotta Tiomila-voittoankkuroinnin jälkeen. 

10MILA-kavlen

Punakoneen viestin aloitti nopeakinttuinen Simon ”Simi” 

Brändli. Vauhti oli alussa niin kovaa, että SI-tikku mei-

nasi jäädä aloilleen piikkilanka-aitaan. Tästä kuitenkin 

selvittiin, mutta Simillä suunnistus ei sujunut toivotulla 

tavalla, ja hän kävi kaikkiaan kolmella hajontarastilla. 

Tämä vei toki aikaa, mutta tulos ei ollut kuitenkaan ka-

tastrofaalinen, vaan ero kärkeen 4:21 takasi sijan 93 

tässä vaiheessa viestiä.

Aloitusosuudesta voi mainita myös Emma Klingenber-

gin edesottamukset. Tänä vuonna maailman huippu-

naissuunnistajat kokosivat 10MILA-kavleniin täyden 

naisjoukkueen, joka kantoi nimeä Nightfoxes Interna-
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tional (Kansainväliset Yöketut). Klingenbergin tavoittee-

na ennen starttia oli aloittaa vauhdikkaasti ja keskittyä 

sitten suunnistamiseen. Ainakin ensin mainittu onnistui, 

sillä Klingenberg kirmasi piikkipaikalla K-pisteelle men-

nessä! Lopulta yökettujen kohtaloksi koitui hylkäys, kun 

långa nattenin Tove Alexandersson kävi väärällä rastilla.

Palataan takaisin Punakoneen taipaleeseen, jota jatkoi 

Severin ”Sevä” Howald. Sevä onnistui tekemään juuri 

sen mitä kaivattiin, eli lähes virheettömän suorituksen. 

Vauhtikin oli Sevällä riittävää ja iso panostus Tiomilaan 

kantoi hedelmät, sillä sija laski kuutisenkymmentä pykä-

lää eli Elias pääsi matkaan sijalla 35.

Kolmososuudella eli långa nattenilla (16,5 km) Elias 

”Reka” Kuukka (KUVA OIKEALLA) jatkoi viestiä ja osoitti taas 

kelvon kevätkuntonsa. Elias tosiaan juoksi kovaa ja teki 

ne virheet mitä letkakin, mutta viestin kannalta tärkeintä 

oli päästä långa nattenin kuninkaan Orionin Oleksandr 

Kratovin peesiin. Kratov kelasi kärkeä kiinni kymmeni-

sen minuuttia ja ne joukkueet jotka pysyivät kyydissä 

mukana (ja melkein kaikki pysyivät) saivat uuden mah-

dollisuuden. Kaikkiaan viisikymmentä miestä ryntäsi 

maastosta samassa letkassa ja näin ollen viesti alkoi 

tavallaan alusta neljännen osuuden alussa. 
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Näillä hetkillä tekisi mieli soittaa hätänumeroon: Eli-

as on lähtenyt omille teilleen ja pitkänyön ylipäällikkö 

Oleksandr Kratov (OK Orion) on kiusallisen kaukana. 

Onneksi Elias sai jättiletkan hännänpäästä kiinni ja gps-

seuraajien sykkeet laski parikytä pykälää.

Nelososuudelle Pyrinnön viestiä lähti viemään joukku-

een konkari Juho ”Juppe” Kinni, jonka vauhti oli niinkin 

riittävä, että Juppe ehti pummata pari minuuttia. Aivan 

loistava veto tähän väliin, ja Juho ylitti monien odotukset 

tullen vaihtoon kolmisen minuuttia kärjen perään. 

Vitososuuden tykki Florian ”Flo” Howald piti alusta alka-

en kovaa vauhtia, ja jopa puolitti eron kärkeen. Matkan 

varrella sattuneet pienet virheet palautti eron kärkeen 

kuitenkin samoihin lukemiin.

Kuudennen osuuden Anssi ”Lanssi” Huostila jatkoi Pu-

nakoneen tasaista ja varmaa linjaa pysyen hyvin letkas-

saan, ja alkukevään kulkemattomuudesta ei ollut tietoa-

kaan. 

Seiskaosuudella jutun allekirjoittanut teki myös kelpo 

viestisuorituksen, eli selvisin matkasta pienillä virheillä. 

Jäin alussa Tumen Martin Sirmaisin kyydistä joka olisi 

ollut hyvä vetojuhta. Vaihtoon tullessa en osannut iloi-

ta suorituksestani mutta kun kuulin joukkuekavereiden 

olevan siihen tyytyväisiä osasin jo itsekin sitä arvostaa.

Aleksi ”Alpo” Niemi jatkoi viestiä kahdeksannella osuu-

della. Aleksilla meni alku todella hyvin, mutta omansa ja 

koko joukkueen harmiksi taittoi nilkkansa hieman ennen 

tokaa tv-rastia. Siihen mennessä Alpo oli ottanut kärkeä 

reilu kolme minsaa kiinni ja edellä menevää Metsän-

kävijöiden maailmanmestari-Bertuksia minuutin verran 

kiinni. Nillka ei heti haitannut, mutta matkan varrella 

se meni uudelleen ja uudelleen. Mielettömällä taistelu-

tahdolla ja talvisodan hengellä, ja lähes virheettömällä 

suunnistamisella Aleksi toi kuitenkin viestiä eteenpäin.

Aleksin kovaa alkutykitystä. Ensimmäinen kilsa taitettiin 

n. 3:26 vauhtia.

Ysiosuuden tykkimme suoraan armeijan leivistä tul-

lut Jussi-Elmeri ”Eno” Halme osoitti taas takuuvarmaa 

viestiosaamistaan. Vauhtikin oli Enolla yllättävän pirteää 

ja sitä tässä vaiheessa viestiä tarvittiinkin. Eno napsautti 

yhden sijan pois ja päästi ankkurimme aamuiseen met-

sään sijalla 15.

Punakoneen kapteeni Severi ”Seve” Kymäläinen sai 

kunnian ankkuroida. Severi selvisikin pienillä virheillä 

ja osoitti mainiot kestävyysominaisuutensa pitkällä 17,5 

km ankkuriosuudella ja Pyrinnön loppusijoitukseksi 

muotoutui 15.

Aleksi huvipuistossa.
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Yläkuvissa Lotta, Venla ja Saikku ja alla Simona Damkavlenin tunnelmissa.
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Uuden nimen Grano Games alla pidetyt perinteiset ki-

samme on nyt pidetty vuosina 2012, 2014 ja 2015  kol-

mipäiväisinä eli perjantaina sprintti, lauantaina keski-

matka ja sunnuntaina pitkä matka. Palkinnot on jaettu 

yhteispisteiden perusteella. Oman näkemykseni mu-

kaan tämä on ollut onnistunut ratkaisu, vaikka tuloslas-

kentaan se on tuonutkin lisähaasteita. 

Pelkäsin etukäteen, että osanottomäärät kisoissamme 

putoavat selvästi, sillä tänä keväänä lähiseudun kansal-

liset olivat jääneet yllättävän pieniksi, massiivinen Lei-

mausleiri oli kaukana Savonlinnassa eikä tänä vuonna 

kisamme yhteydessä ollut viime vuoden tapaan Maa-

ilmancup -katsastussprinttiä. Jännityksellä seurasinkin 

Irmasta ilmoittautumismäärien kehitystä. Vielä kuusi 

tuntia ennen ilmoittautumisajan päättymistä tilanne 

näytti todella huonolta, mutta viimeiset tunnit nostivat 

osanottomäärät jopa selvästi viime vuotisten osanotto-

määrien ylitse.

 

Uutuuksina kuntosarjoissa oli Jukolaa ajatellen yhteis-

lähtömahdollisuus. Tätä mahdollisuutta käytti vain seit-

semän kuntosarjan osanottajaa. Sunnuntaina oli nor-

maalien kilpa- ja kuntosarjojen lisäksi tarjolla kahden 

tunnin rogainingkilpailu. Tämä kokeilu veti yhteensä 

kymmenen joukkuetta ja 23 kilpailijaa. Ainakin sunnun-

tain rogaining tuli varmasti jäädäkseen, koska palaute 

osanottajilta oli hyvin positiivista. 

Kaikkiaan kilpailujärjestelyt sujuivat todella hyvin, vaik-

ka organisointi jäikin valitettavan viime tippaan. Tästä 

kilpailunjohtaja Lammikon ISO kiitos sekä toimintojen 

päälliköille, että muille toimitsijoille! Iso kiitos myös Liu-

tun kartanolle, jonka pellolla kisakeskus Pohtolassa lau-

antaina ja sunnuntaina sijaitsi. Edellisen kerran lähes 

samassa paikassa olimme elokuussa vuonna 1992, jol-

loin pidimme niin sanotut testikilpailut ja tuolloin maali 

oli Liutun kartanon pihalla.   

Tämän vuoden erikoisuutena kilpailuissamme (mones-

takin syystä johtuen) oli se, että kisoissamme ei ollut 

kuulutusta oikeastaan lainkaan. Tästä tuli monilta kiitok-

sia, joskin odotetusti moni kaipasi varsinkin lasten saa-

pumiskuulutuksia maaliin. 

Ai niin, olihan meillä perjantaina kuulutus. Tosin se 

kuului vastarannalta South Park –mögätapahtumasta. 

Lauantai-iltana kisoistamme klo 19 kotiin Linnainmaalle 

tullessani ihmettelin, että mitä ihme meteliä kuuluu jos-

tain lähistöltä - kuka kotibileissään pitää musiikkia noin 

kovalla. Vähän aikaa epäuskoisena parvekkeella kuun-

telin ja sitten päättelin, että sen täytyy kuulua Ratinasta 

saakka. Ratinaan on 7,2 km linnuntietä, mittasin juuri. 

Metakka kuului vielä klo 23.30. Huhhuh.      

Grano Games -kilpailut onnistuivat hienosti
LAMMIKKO

Arttu Vesterinen saapumassa Grano Gamesin maaliin.Arttu Vesterinen saapumassa Grano Gamesin maaliin.Arttu Vesterinen saapumassa Grano Gamesin maaliin.
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Anton Lemberg, H8RRAnton Lemberg, H8RR

Saara Yli-Hietanen kiirehti suoraan Leimausleirin 

bussilta Hatanpään sprintin lähtöviivalle.

Saara Yli-Hietanen kiirehti suoraan Leimausleirin 

bussilta Hatanpään sprintin lähtöviivalle.

Rastikarhuja edustavan Laura Holmbergin mielestä sprintti-

suunnistus Hatanpäällä oli paitsi vaativaa, myös hauskaa.

Rastikarhuja edustavan Laura Holmbergin mielestä sprintti-

suunnistus Hatanpäällä oli paitsi vaativaa, myös hauskaa.
Myös Turkkilainen Gülle Hasan osallistui Grano Gamesiin 

osana 9 suunnistajan ryhmää, joille järjestimme tiukan 15 

harjoituksen leiripaketin.

Myös Turkkilainen Gülle Hasan osallistui Grano Gamesiin 

osana 9 suunnistajan ryhmää, joille järjestimme tiukan 15 

harjoituksen leiripaketin.



Jukolaan Pyrintö osallistui sankalla joukolla. Venlojen 

viestissä Pyrinnöllä oli eniten seurajoukkueita eli 20 

kappaletta ja vielä kaksi hiihtäjien joukkuetta päälle. Ju-

kolassa joukkueita oli kahdeksan sekä lisäksi naisten 

perustama Pyrinnön tytöt joukkue. Luonnollisesti moni 

pyrintöläinen juoksi muussa kuin seurajoukkueessa, 

joten Helsingin Suunnistajien kunnioitettavaan 16:sta 

seurajoukkueen määrään emme päässeet lähellekään. 

Hieno tunnelma ja meininki vallitsi Pyrinnön leirissä läpi 

yön, ja tässä hieman katsausta edustusjoukkueidemme 

taipaleeseen.

Venlat – oravapolkujoukkue taisteli Top kutoseen

Pyrinnön ykkösjoukkueesta teki kiehtovan se, että kaik-

ki neljä viestinviejää ovat Pyrinnön omia kasvatteja. Vii-

meksi Punahilkkojen ykkösjoukkueessa Venloissa oli 

vain omia kasvatteja vuonna 1983 (Valkeala) ja silloin 

joukkueessa suunnistivat Maarit Martti, Annika Heino, 

Pirita Vaalavirta ja Katri Heino, jolloin tuloksena 11. sija.

Tänä vuonna aloitusosuuden kimppuun pääsi Tiomilas-

sa hyvin aloittanut Lotta Karhola. Lotta valitteli matkan 

raskautta, mutta selvisi ilman isoja virheitä, joten tuli 

vaihtoon sijalla 26. 3:29 kärjestä.

Toisella osuudella Sonja Kyrölä juoksi kuin hirvi, ja tu-

loksena toiseksi paras osuusaika sekä Punahilkkojen 

nostaminen seitsemänneksi 1:18 kärjestä. ”Odotin kuin 

kuuta nousevaa päästä juoksemaan, ja metsässä oli 

tämän kauden hienointa olla”, kommentoi Sonja osuu-

tensa jälkeen.

Kolmannen osuuden Venla kärsi kärjen kovasta vauh-

dista ja kertoi juoksun kulkeneen alkuviikosta parem-

min. Siitäkin huolimatta Venla tuli vaihtoon kuudentena 

4:50 kärjestä.

Ankkuriosuudella Sailan menoa haittasi pieni pummi 

radan alussa, mutta sai kuitenkin porukkaa hyvin kiin-

ni loppuun mennessä. Viestin voitti Domnarvets GoIF 

ylivoimaisesti kolmella minuutilla, mutta sen jälkeen oli 

tiukkaa. Lopulta Saikku kiisi maaliin kuudentena vain 36 

sekuntia hopeaa napanneen Afta ÖSA OK:n Vinogra-

dovan jälkeen. ”Pikkusen jäi luu käteen lopusssa”, kertoi 

Saila viestin jälkeen, mutta lisäsi, että joukkueen suori-

tukseen saa olla tyytyväinen.

Louna-Jukola 2015
ANTON KUUKKA

TP1 Lotta Karhola, Sonja Kyrölä, Venla Niemi ja Saila Kinni.

TP6 Emmi Mähönen, Missu Eskola, Suvi Harju ja 

Tanja Moser.
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Jukola – alku takelteli, loppu lentäen

Aloitusosuudella Pyrinnön ykkösessä suunnisti Simon 

Brändli. Alku sujui Similtä ihan ok, mutta kymppirastille 

mennessä moni Pyrinnön kannattaja parkaisi kauhusta, 

kun gps-seurannasta näki, kuinka Simillä oli jäänyt ysi-

rasti välistä. Simi oli juossut noin puoli kilometriä rastista 

ohi, ja virhe maksoi noin seitsemän minuuttia. Loppu-

kaan ei sujunut virheittä, ja Simi tuli vaihtoon 18:45 kär-

jestä sijalla 205. Viesti lähti siis yskien käyntiin, ja muis-

tutti ikävästi viime vuotta, jolloin allekirjoittanut ähelsi 

vaihtoon n. 13 minuuttia kärjen perään ja velipoika jatkoi 

sitä rataa, että ero kärkeen oli n. 20 minuuttia kahden 

osuuden jälkeen.

Tänä vuonna Elias kuitenkin onnistui hyvin, vaikka pari 

virhettäkin matkalle mahtui. Tuloksena hienot osuus-

pohjat ja sijaluku pieneni 64:ään. Severi ei onnistunut 

viime vuoden tapaan, mutta kelpo viestisuoritus siivitti 

sijalle 45.

Siitä Laakkosen Leo jatkoi hyvää tekemistä totuttuun ta-

paan ja tekaisi 12. nopeimman osuusajan. Joukkueem-

me juoksujärjestys muuten vaihtui lauantai-iltana, kun 

Aleksi muljautti nilkkansa, ja siirtyi vitososuudelle, minä 

kutososuudelle ja Leo nelososuudelle. Aleksin nilkka ei 

onneksi kuitenkaan haitannut, ja hän suunnisti kome-

asti osuuden kolmanneksi nopeimman ajan. Pääsin hy-

vään paikkaan suunnistamaan sijalla 24. Rastit löytyivät 

kutakuinkin suoraan ja sain pidettyä sijani, eli ihan hyvä 

suoritus. Ankkurimme Florian teki perusvarman työnsä 

ja selvisi pitkästä radasta ilman virheitä. Loppusijoituk-

seksi kirjautui 23. sija. Nopeinta vauhtia Jukolasta selvisi 

norjalainen Kristiansand OK, jonka ankkuri Daniel Hub-

mann juoksi ankkuriosuuden nopeimman ajan vaikutta-

valla 5:10 kilometrivauhdilla. Toiseksi päätyi niin ikään 

norjalainen Halden SK ja kolmanneksi Kalevan Rasti.

TP1 Simon Brändli, Elias Kuukka, Severi Kymäläinen, Anton Kuukka, Leo Laakkonen, Aleksi Niemi ja Florian Howald.

Severi Kymäläinen
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Alkuosuus tuotti siis jälleen isot esteet Punakoneen me-

nestymiselle. Jukolassa on kuitenkin tunnetusti seitse-

män osuutta eikä niissä kuudella pärjääminen riitä (6. 

nopein aika osuuksilla 2-7). Epäonnistumisista on toki 

vain opittava ja suunnattava katseet ensi kauteen. Kak-

kosjoukkue suunnisti kovin tasaisesti ja onnistui paran-

tamaan muutaman pykälän sijoitustaan viime vuodesta. 

Huomionarvoista on myös Pyrinnön naisten perusta-

ma Jukola-joukkue, jossa kovin kovaa juoksi varsinkin 

ankkuri Lotta Karhola, joka jäi osuusajoissa vain n. 22 

minuuttia Daniel Hubmannille. Kovaa juoksi myös britti-

suunnistaja Catherine Taylor, joka jäi osuusajoissa vain 

19 minuuttia Hubmannille.
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Vasemmalla sivulla yläkuvassa Elias Kuukka ja alakuvas-

sa Florian Howald. 

Tällä sivulla ylhäällä vasemmalta lukien Leo Laakkonen, 

Anton Kuukka ja Aleksi Niemi. Alakuvassa Simi näyttää 

kuinka Jukolasta palaudutaan.



16

Maailmancupin toinen kierros (ensimmäinen oli sydän-

talvella kaukana Tasmaniassa) käytiin kesäkuun ensim-

mäisellä viikolla Norjassa sekä Ruotsissa. Ohjelmassa 

oli pitkämatka, sprinttiviesti, sprintti sekä keskimatka. 

Kilpailut toimivat samalla MM2016-esikisoina, sillä ensi 

vuoden MM-kisat järjestetään samoilla huudeilla (ja 

esim. pitkänmatkan maastosta oli vain viitisen kilometriä 

woc-pelipaikoille). Lisäksi kaikki suuret suunnistusstarat 

olivat paikalla (toisin kuin Tasmaniassa). Pyrintöläisittäin 

viikosta tuli kutkuttava, sillä punanutut Severi Kymäläi-

nen, Florian Howald, Saila Kinni sekä Venla Niemi olivat 

kisoissa mukana. Suomi puolestaan oli mukana tätäkin 

vielä isommalla joukkueella: 27 urheilijaa. Tässä katsa-

usta mc-touriin kisa kisalta.

Pitkämatka (3.6.) kisattiin Prestebakkenin metsissä 

Haldenista etelään. Maasto sisälsi paljon jyrkänteitä ja 

teräviä mäkiä. Miehillä matka oli 14,4 km ja naisilla 9,2 

km.

Miesten kisa muistetaan erityisesti kahdesta reitinvalin-

tavälistä, jotka tuottivat hankaluuksia monille. Tiekierto 

toisella välillä oli hämmästyttävät 80 sekuntia suoraa 

reitinvalintaa nopeampi. Kilpailun voittanut Sveitsin 

Matthias Kyburz tikkasi välin nopeimpaan aikaan ja 

tieosuus sujui arvostettavalla 3:06 kilometrivauhdilla. 

Esimerkiksi ranskalaismestari Thierry Gueorgiou sortui 

suoraan reitinvalintaan, kuten myös Pyrinnön Florian 

”Flo” Howald. Kilpailun jälkeen Gueorgiou sanoi kartan 

antavan väärän kuvan maaston kulkukelpoisuudesta 

tuolla alueella. Valinta tuskin kenellekään oli helppo, 

sillä M. Kyburz kertoi myöhemmin, ettei toiselle rastille 

mennessään ollut varma tiekierron parhaimmuudesta, 

mutta tiejuoksu mahdollisti kartanlukemisen siten, että 

oivalsi hyvän valinnan seuraavalle pitkälle välille.

Miesten kakkosväli. Kartat näkee värillisinä Halokeenin 

nettiversiosta: tampereenpyrinto.fi/suunnistus/halokeeni

Toinen vielä pidempi väli oli 3200 m pitkä väli kuuden-

nelle rastille. M. Kyburz puri tämänkin pähkinän parhai-

ten ollen parikymmentä sekuntia muita vikkelämpi. Pa-

ras reitinvalinta karttoi suurimmat nousut rastiväliviivan 

oikeaa puolta seuraillen. Juuri tuolle kuudennelle rastille 

mennessä muodostui kovanluokan letka, johon kuului 

M. Kyburz, Gueorgiou ja ruotsalainen William Lind. Let-

ka saavutti vielä ennen varvausta myös ruotsalaisen 

Filip Dahlgrenin ja loppulenkillä Andreas Kyburzin (joka 

on muuten Matthiaksen isoveli). Letkajuoksun voidaan 

katsoa johtuneen kahden minuutin lähtövälistä sekä ha-

jonnattomasta radasta. Kansainvälisen suunnistusliiton 

eli IOF:n sääntöjen mukaan lähtöväli pitäisi pitkällämat-

kalla olla kolme minuuttia.

Miesten kisan voitti ylivoimaisesti M. Kyburz ja toiseksi 

tuli Gueorgiou. Kunniakkaan soolojuoksun tehnyt Ruot-

sin Gustav Bergman saavutti pronssia. Paras suomalai-

nen oli Fredric Portin joka oli yhdeksäs. Flo hävisi tais-

telun reitinvalintoja vastaan ja matkan käydessä pitkäksi 

loppusijoitus oli 59.

Naisten kilpailussa oli myös mielenkiintoinen pitkä väli 

neljännelle rastille. Alun tie, lopun pieni noususumma 

ja toki hurja matkavauhti mahdollisti Ruotsin Tove Ale-

xanderssonin reitin nopeimmaksi tällä parin kilometrin 

välillä. Myös Pyrinnön Saila ”Saikku” Kinni löysi tämän 

valinnan. Alexanderssonin pummatessa viidettä rastia 

Tanskan Ida Bobach pääsi johtoon, jota vauhditti vielä 

onnistunut tiekierto varvauksesta 11. rastille.

 

Naisten nelosväli. Saikku vs. Venla.

Kilpailun voitti Bobach ja Alexandersson suunnisti ho-

pealle vähän reilu minuutti tanskalaisen perään. Naisten 

kilpailussa erot olivat suuret ja kolmanneksi tullut venä-

läinen Svetlana Mironova (kooveelainen) jäi kärkeen 

viisi ja puoli minuuttia. Pyrintöläisittäin kauhun hetket 

elettiin Saikun saapuessa toiseksi viimeiselle rastille. Ta-

kana oli pitkä ja hyvä kilpa, mutta lähes neljän minuutin 

virhe tiputti sijoituksen kymppikärjestä sijalle 24. Kisan 

jälkeen Saikku keksikin sievän runon: ”Tokavikalle aika-

moista surraamista, ei oo nyt hurraamista”, mutta kertoi 

myös kääntävänsä katseet jo sunnuntain keskimatkaan. 

Venla Niemi asettui tuloksissa heti Saikun perään 25:ksi 

ja paras suomalainen oli Sofia Haajanen seitsemäs.

Pyrintöläiset maajoukkuepaita päällä
ANTON KUUKKA

Maailmancup 2 Norja/Ruotsi
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Sprinttiviesti (5.6.) kilpailtiin Haldenin keskustan tun-

tumassa Fredrikstenin linnoituksen lähiympäristössä. 

Suurimpaan linnakkeeseen ei ratoja jostain syystä viety, 

vaan kisa käytiin juoksuvoittoisemmassa puisto- ja met-

säympäristössä. Kyseessä oli jo viime vuoden Italian 

MM-kisoista tuttu kilpailumuoto, jossa naiset aloittavat 

ja ankkuroivat, kun taas miehet täyttävät kaksi keskim-

mäistä osuutta.

Severi vs Flo osuuden ensirasteilla. Severin itäisempi 

hajontarasti mahdollisti itäisemmän reitinvalinnan. Par-

haimmillaan kyyti oli kylmää, kilometrivauhti huiteli siel-

lä 2:30 hujakoilla.

Suomen ykkösjoukkue aloitti hyvin kun Jenny Patana 

tuli vain 20 sekuntia kärjen eli Ruotsi 2:sen perässä. Toi-

sella osuudella maailmanmestari Mårten Boström jat-

koi hyvää työtä päästäen Severi Kymäläisen maastoon 

kärjessä. Kolmannen osuuden ensimmäisessä väliajas-

sa tilanne näytti pyrintöläisittäin varsin mahtavalta, sillä 

Florian Howald leimasi ensimmäisenä, ja heti sekunti 

perässä Severi. Takaa tultiin kuitenkin kovaa, ja vauhti 

oli ehdotonta maailman kärkeä. Osuuden loppuun men-

nessä Severi joutui taipumaan Sveitsin ja Ruotsin jouk-

kueille tullen vaihtoon kuudentena 45 sekuntia Ruotsin 

Bergmanin ja Sveitsin M. Kyburzin perässä. Suomen 

ankkuri hienoa comebackia tehnyt Merja Rantanen 

juoksi osuutensa hyvin ja pitäen eron kärkeen suunnil-

leen samana, se takasi Suomelle seitsemännen sijan, 

mutta virallisissa tuloksissa (eli laskien vain yhden jouk-

kueen per maa) sijaksi muotoutui neljäs Ruotsin, Tans-

kan ja Sveitsin jälkeen.

Sprintti (6.6.) suunnistettiin Ruotsin kansallispäivänä 

Lysekilin pienessä, kauniissa ja vanhassa rannikkokau-

pungissa. Kisat siis siirtyivät Ruotsin puolelle ja samalla 

vaihtui leimausjärjestelmä, joka lopulta koitui kilpailun 

kohtaloksi. Tapahtumat etenivät siten, että Sport Ident 

Air+ (vastaava kuin Emitag, eli mahdollistaa kosketus-

vapaan leimaamisen) leimausasemat oli asetettu Eco-

tilaan, joka johti siihen, että leimaukset eivät rekisteröi-

tyneet riittävän nopeasti. Jotkut suunnistajat joutuivat 

leimaamaan osan rasteista useaan otteeseen ja osalle 

tuli syyttä suotta hylsy joltakin rastilta. Leimausongelmat 

poikivat monia protesteja jotka lopulta johtivat kilpailun 

mitätöimiseen. 

Lysekilin kapeita kujia

Maasto ja rata tarjosivat kuitenkin kaikille vähintäänkin 

hyvän harjoituksen, jossa kovinta vauhtia pitivät naisis-

sa Tove Alexandersson ja miehissä belgialainen vauhti-

veikko Yannick Michiels (13:47/5000m). Sääli Michielsil-

le, joka olisi ottanut ensimmäisen mc-osakisavoittonsa, 

mutta kasvaapahan nälkä Skotlannin MM-kisoihin. Flo 

teki todella kovan juoksun ja olisi sijoittunut kahdeksan-

neksi. Flon joukkuekaveri Daniel Hubmann puolestaan 

kommentoi, ettei ole ennen juossut mc-osakisaa näin 

huonolla kartalla, ja että kartta sisälsi liian paljon mus-

tan viivan eri leveyksiä. Severin ja Venlan sijat olisivat 

olleet 24.

Keskimatka (7.6.) päätti kisarupeaman ja se suunnis-

tettiin jylhissä Munkedalin metsissä lähellä Uddevallaa. 

Kilpailualueen penkat olivat jyrkkiä, mutta korkeuserot 

silti maltillisia. Suot olivat kovin märkiä ja tekivät alustas-

ta paikoin raskaan. Suunnistusteknisesti haastava rata 

kaivoi esille suunnistusteknisesti taitavat suunnistajat, 

ja miesten kisan vei Thierry Gueorgiou, kun taas naisis-

sa kovinta vauhtia kulki Ruotsin Helena Jansson.

Miesten kisan väli 5-6 teki hajontaa niin fyysisesti, tai-

dollisesti kuin reitinvalinnallisestikin. Mikä olisi sinun 

valintasi?

Saila Kinni menestyi kisassa hienosti viidenneksi. Tu-

loksia oli taululla tiuhaan, sillä Saikku jäi hopeasta vain 

21 sekuntia. Pienistä eroista huolimatta Saikku kertoi 

kisan jälkeen olevansa iloinen parhaasta keskimatkan 

mc-sijoituksestaan. Suomalaisista myös Merja Ranta-

nen pärjäsi hyvin (8.) ja uutta tulemista tekevä Minna 

Kauppi (9.). Venla oli kisassa 26., Severi 35. ja Flo 38.
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Pyrintöläisen harjoituspäiväkirja
CHRISTIAN AEBERSOLD

Early years

It was a real mess, when they put me on this too big start 

number in winter 1966- only 4 years old and just sliding 

my first meters on alpine skis. But it was the beginning 

of a sport career and my first number bib anyway. Our 

parents motivated us 3 children from the beginning of 

walking to move out in the nature every day. Endurance 

sport became a real passion. Cross country skiing (IMA-
GE 1) started with 8 years on the old Rottefella-binding 

and wooden skis over the Jura hills, my father in front, 

tracking through the deep powder snow. When we went 

up to the mountains with our family, and we did it just 

every week, walking was always to slow for me. Seldom 

had I managed to follow the paths – no I preferred to 

run up and down the hills to encounter the thrilling na-

ture, enjoying climbing the little cliffs, running through 

blueberry bushes and jumping down to the soft mossy 

ground. I remember well, that we did a lot of treasure 

hunting in home forests and up in the Jura Mountains. 

First it was the goal to follow hidden marks with a lot of 

dead ends to the treasure – later we measured the time 

from start to the final post and we draw already some 

native maps. That was my kind of training until 12 yea-

rs, when I discovered orienteering. Hey- there existed a 

sport, very close to my favourite treasure hunting. The 

only problem was that we learnt orienteering in school 

with calculating coordinates of the controls, measuring 

angles and walking over the course in groups – very bo-

ring. But there existed also a form of orienteering, where 

you could draw your course from a master map and run 

yourself through the forest. That’s my sport – I thought 

at this moment and later I’ve got my first example of the 

Swiss Orienteering magazine (IMAGE 2) with the announ-

cement of the next competitions in our region. 

It was far from a structured training I did at the age from 

12 to 18: Running for fun – and always as long as pos-

sible. With no special training I lowered the school re-

cord over 1000m to 3min 05 with 12 years, one year la-

ter to 2min 48. Faster in running (IMAGE 3 NEXT PAGE) than 

reading the map ended often in long searching actions 

of normally more than 10minutes. But orienteering was 

fun, was adventure and far better than running on the 

athletic tracks. It was not allowed for less than 16 years 

to participate at the 45km run around Lake of Biel – but 

I did it without a number bib with 13 years in 4h30. Two 

years later I run the 45 km event in the morning and pe-

dalling an early mountain bike event (with normal bike 

for sure!) over more than 50km in the afternoon. Until 

today I do not understand why nobody kept me away 

from these too long distances. 

Who is faster – legs or brain – that’s the question       
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First serious steps in orienteering

The first years of orienteering I did with the local club 

OLG Biel. Better skills in continental terrain brought me 

to the regional orienteering squad with already 18 years. 

The first steps in Scandinavia I did 1979 in Norway (Sør-

landsgaloppen IMAGE 4) and Swedish O-Ringen in Öreb-

ro. It was totally other orienteering than in our terrain. 

Still I was running too fast and was not able to mana-

ge the map reading with the results of catastrophically 

bums of over 20minutes (IMAGE 4). A real practical thing 

in Scandinavia is that there are always enough berries 

out in the forest to run more than 2 hours like a fool for 

hidden controls. 

Only one year later I was in the national junior squad 

running at Boxholms 3-days in Sweden. The training 

coach managed to learn me some basically things like 

attack point, stop lines, reading the control description 

before the control and a lot of other things. At home the 

trainings in the easy middle land forests with lot of roads 

and paths became soon too boring. Because the leaders 

of the club didn’t change anything, I decided together 

with a pack of young orienteers to found a new club with 

the ambition to organise technical interesting training in 

our region. Just 18 years old and only licenced driver of 

this young club, I drove my team mates with the old Audi 

80 of my mother to different nice maps in Jura, prealps 

and alps. In winter we organized twice a ski orienteering 

event – one of them as a selection race for Ski O World 

championships. Thanks to my leading of the organizati-

on, I’ve got the selection in the team for my first World-

Champs in Austria. That’s how it worked in 1982 to get 

into a Swiss team in Ski-Orienteering. Fortunately today 

such things are only tolerated by FIFA. 

Moving forward

It was a very motivating thing to grow in between 3 yea-

rs from a passionate regional young runner to a mem-

ber of the National Swiss B team. I remember well the 

first training camp in Hungary, preparing the WOC in the 

same country. OK- it was too early for me to get a place 

in the WOC team, but my focus was already on WOC 

85 in Australia. The base of my training was still cross 

country skiing and the long distance runs (3-4 hours) in 

winter. But there was a lack of technical training for Aust-

ralia and I did, beside the training camps with the team 

in France (Bordeaux and Provence), individual camps 

with my team mate Urs Flühmann in Jura terrain or in 

Halden, Norway. At this time there was only one Swiss 

guy who trained with a Scandinavian club- Markus Stap-

pung with Vaajakosken Terä. Swiss runners went always 

with huge respect up to Scandinavia, knowing, that they 

will have no chance against names like Oeyvind Thon, 

Annichen Kringstad and Liisa Vejialainen. There was a 

young team with Urs Flühmann, Thomas Bührer, Alain 

Berger, Daniel Hotz and me who intended to change 

this point of view.

Changing the training and the first gold medal

After the years 85-90 with only few good individual re-

sults, we started besides physical and technical trai-

nings (IMAGE 5) the mental training aspect in 1990. A 

sport psychologist began to work together with junior 

Sørlandsgaloppen
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and elite squads. My training changed to more analysis 

of the technical and mental aspects and I’ve learnt re-

laxing technics to focus more on competitions. Running 

was still a lot of fun and in addition to orienteering I prac-

ticed competitions in uphill running and road running. 

Since 1988 I included in addition a twice a week st-

rength training with the main focus on leg strength. 1990 

and 1991 were my top years in running – flat, downhill, 

uphill or in the terrain - I had a 5th gear to speed up. Out 

of more cross than road training, I won the Swiss Cham-

pionship in road running over 25 km in 1.19.17 (personal 

best time 1.18.37), was second in the Swiss Champion-

ship in Marathon in 2.18.11 and beat the world record on 

the longest stairs up to mountain Niesen (3.5km/1650m 

climb/11674 steps) in 52.26’33 (IMAGE 6) . Nevertheless, 

in the national team we focused not on the individual 

races, but on the relay at the WOC in the new opened 

Czech Republic. The team mates did a real good job on 

the first 3 legs and sent me on place 4 together with Hå-

kan Eriksson, 1min38 behind Norway, to the last loop. I 

think the training in different types of terrain, including 

the athletic training on roads, tracks and for sure the 

long uphill trainings together with forced technical skills 

and mental strength lead to my fast run on the last leg 

of this relay in Ràjec. I remember very well the curse of 

Keijo Parkkinen, when I caught him in a steep slope and 

just easily passed by! The dream of our first gold medal 

came true (IMAGE 7) after I passed Håvard Tveite on the 

last slope to the finish. 

Hattrick in the relay – the last elite years

After passing the final exams in medicine 1990 the fol-

lowing years were more or less formed by my internship 

in different hospitals. I left the team twice because of my 

work and came back for the WOC-years. My goal was 

to defend the relay title with my team mates – the trai-

ning had to go on also during the hard working period. 

I did more intensive running, strength training and less 

technical orienteering skills in the forest. The amount 

of training hours went down to 5-10 hours, the working 

hours up to 50 to 100 hours a week. In the WOC-years 

I took several months free, to get the orienteering skills 

back again. Unfortunately 6 weeks before WOC in USA I 

broke my rear cruciate ligament in the left knee. No time 

for operation, just getting the swelling down and I began 

the retraining after a week in the mountain rehabilitation 

centre Leukerbad with water running, strength training, 

followed by a high altitude training in Zermatt, running 

only uphill and taking the cable car down. There was 

a one week training camp in Hudson Valley before the 

competitions, to get the cross running feeling again. It 

didn’t work for the long distance (IMAGE 8), neither for the 

short distance competitions. But for the relay I was back 

again in old shape and did a good job on the 2nd leg, 

pushing the team to our second gold medal.  

The stairs up to mountain Niesen.
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After a hard year on gynaecology and obstetrics I had 

the chance to get a job at the Swiss Sport School in 

Magglingen. Best training conditions with good coa-

ches, possibility of testing but there was still my 45 

hours job as medical assistant. Anyway –it worked well 

and with a good shape I started the adventure WOC 

Germany 1995. A bacterial infection and antibiotics one 

week before the first competitions stopped my physical 

possibilities. Fortunately all my forces were back for the 

relay. It was a hard battle with Jon Tvedt on the 3rd leg 

launching Tom Bührer just seconds behind old Jörgen 

Mårtensson on 2nd place for the last leg. The absolutely 

dream of three relay medals in a row came true and I 

decided to stop my international orienteering career at 

this time. 

Tampereen Pyrintö

It is not so easy to stop orienteering when you are get-

ting an great offer (thanks to my good friend Annika Vii-

lo) to compete with a Club like Tampereen Pyrintö at 

Tiomila and Jukola. That was a new and exciting adven-

ture to run those big relays with a Finnish club. First I in-

tended to change my training over to a language course 

in Finnish, but that was not the intention from Pyrintö to 

take me up for the relays! Nevertheless I’ve got in touch 

with a lot of nice team mates, real Jukola brothers and 

enjoyed 3 unforgettable years with Punakone. 

The long and hard training years ended up in a worn out 

hip –the professor of orthopaedic surgery said that my 

hips never were made to run. With 42 years I’ve got a 

hip replacement and slowly started another kind of trai-

ning in 2005. Mountain biking and rowing were the first 

steps back to running. I’ve used my orienteering skills in 

bike-orienteering on the level of a senior H45 orientee-

rer. It was not an easy time and I was missing the feeling 

of running over rocks, stone plates and marshes. With 

the growing up of our 2 children, the real orienteering 

came back. The training amount went up to 6-7 hours a 

week, running, biking, strength training and again some 

technical training on maps. Because of the hip I have to 

be very careful how many and how long the trainings 

are. With an e-mail by Tuomo Haanpää two years ago, 

the revival of the ’96 red train was launched. In training 

I forced more the cross running to get the strength for 

Finnish ground. It was not enough. After my start on 

the 5th leg on Jämsä Jukola into a beautiful morning 

light my calf muscle went out of duty after control 5 and 

strained. That’s quite normal when you’re a senior ori-

enteerer. Your muscles and articulations are no longer 

on the level of your fast moving brain. It’s the opposi-

te of my orienteering in younger years, when the brain 

couldn’t follow the legs. 

   

What’s more important than good results in the woods 

is that you have still your soul-relation with your brot-

hers and sisters in orienteering. I’m so proud, that our 

kids, first my daughter Simona is now jumping in my 

footsteps and is able to run with Pyrintö’s women relay. 

Thanks a lot to all my friends in Pyrintö – hope to see 

you soon again - maybe a big relay in the next years. 

I was in real troubles for the next challenge. Tuomo cal-

led me back to Pyrintö – Annika is responsible for my 

first call to Pyrintö. As a gentleman I think: ladies first. I’ll 

be pleased to read about Annika Viilo’s stories in the 

next Halokeeni Magazine.  



Tämän kerran Halokeenin pyrintöläisperheeksi valit-

tiin Haanpäiden perhe. Haanpäiden viisikymmentä-

sorminen perhe on varmasti tuttu näky kaikille. Viime 

lehdessä Mähösten perhe haastoi Haanpäät kirjoitta-

maan suunnistusaiheisen runon. Tuosta runosta tulikin 

taiteellisin silmin katsoen kaunis. Runon voit lukea tä-

män lehden takakannesta. Halokeeni lähetti tuttuun ta-

paan Haanpäille kiperät kysmykset, joihin Haanpäidenn 

edustus pääsi vastaamaan.

HM: Ketä perheeseenne kuuluu?

Äiti Kati, isä Tuomo, siskokset Anni, Kaisa ja Venla.

HM: Kuvailkaa perhettänne kahdella värillä.

Sininen ja keltainen, paitsi äiti on vihreä.

HM: Miten vietätte viikonloppunne?

Suunnistaen

HM: Kuka jalkapalloilija kukin teistä olisi?

Jalkapalloilijat ovat liian vaikeita. Olemme mielummin 

Ankkalinnan asukkaita.

Kaisa…Teppo Tulppu

Isä…Roope Ankka

Äiti…Heluna

Venla…Touho Ankka

Anni…Pelle Peloton

HM: Mistä teillä kiistellään?

Kaikenlaisesta

HM: Mikä vuodenaika kukin teistä olisi?

Kaisa…kesä

Anni…talvi

Venla…kesä

Äiti…kevät

Isä…syksy

Pyrintöläisperhe
HAANPÄÄT

HM: Kuka perheestänne on:

Terveysintoilija...Ei kukaan

Taitopäällikkö...Isä

Supersankari...Anni

Herkuttelija...Anni

Asterix...Kaisa

Unikeko...Isä

Vauhtipallo...Venla

Järjestelmällisin...Äiti

Vipottaja...Venla

Ranskalainen patonki...Venla 

Aamuvirkku...Äiti

Matikkanero...Isä

Siperian karhu...Kaisa

HM: Mitä kukin teistä harrastaa suunnistuksen lisäksi?

Venla…ratsastus ja haitarin soitto

Kaisa…pianon soitto

Isä…puutarhanhoito ja penkkiurheilu

Äiti…jooga ja käsityöt

Anni…kitaran soitto ja penkkiurheilu

HM: Kuka teillä laittaa ruokaa?

Äiti

HM: Kierrätetäänkö teillä?

Kyllä

HM: Mikä kappale kertoo perheestänne?

Pertti Kurikan nimipäivät – Aina mun pitää

HM: Kenet haastatte seuraavaksi pyrintöläisper-

heeksi ja mihin haastatte heidät? 

Haastamme Yli-Hietasten perheen ottamaan täydelli-

sen suunnistuskuvan.
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Oravien ystäväkirja

Nimi: Kiia Koukku

Ikä: 13

Ryhmä: Taitokoulu

Paras suunnistuskokemus: Koulujenväliset suunnistus-

kisat vuonna 2012

Unelma-ammatti: En tiedä vielä.

Lempparijätski: mansikkajäätelö

Esikuvani: ei ole

Kivoin aine koulussa: tekstiilityö

Muut harrastukset: baletti, laskettelu ja Näpsä-käsityö-

koulu

Kenet haastan seuraavaksi: Jaakko Takala

Nimi: Masi Lilja

Ikä: 6

Ryhmä: Metsäkoulu

Paras suunnistuskokemus: Särkänniemisuunnistus

Unelma-ammatti: moottoripyöräpoliisi

Lempparijätski: mansikkajäätelö

Esikuvani: Elastinen ”Ota iisisti!”

Kivoin aine koulussa: Menen eskariin syksyllä, tykkään 

laskemisesta!

Muut harrastukset: Iskän kanssa moottoripyöräajelu, 

pyöräily, hiihto, uiminen ja jalkapalloilu kotikentällä.

Kenet haastan seuraavaksi: Veikka Vähänen

Oravanurkkaus

Oravan on piirtänyt Jenni Laine.OOO

Jukolan yössä huippusuunnistajat törmäilivät ja menivät sekaisin nimiensä kirjaimia 

myöten. Järjestele kirjaimet uudelleen ja saata huiput maaliin!

ORIGOGURU EREHTYI 

SUKKALEKA UI

KUNNIA MAPPI

LIEMI VANNE

LÄIMIEN VENE SÄRKYNIINA KILSA
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Kesäisenä tiistaiaamuna kello 6 maissa kasaannuim-

me Hakametsään ja lähdimme matkaamaan Savonlin-

naan Leimaus 2015 -leirille. Silmät olivat vielä uniset, 

kun ajelimme kirkkaassa auringonpaisteessa kohti itää. 

Savonlinna ja Tanhuvaaran urheiluopisto olivat suunta-

namme. Meitä lähti mukaan noin 30 juniorisuunnistajaa 

ja seitsemän ohjaajaa. Todistukset olivat jo laatikossa ja 

kesäloma alussa, kun 1800 leiriläistä kokoontui neljäksi 

päiväksi suunnistuksen ääreen.

Takana oli reissun pisin rastiväli, kun pääsimme määrän-

päähän. Numeroitujen leirirannekkeiden kera aloitimme 

tutustumisen leirialueeseen suunnistuksen muodossa. 

Nuorimmille oli tarjolla 10 sprinttirataa Tanhuvaaran 

urheiluopiston läheisyydessä. Vanhemmat suuntasivat 

heti metsään. ”Läpi vaan!” oli asenteena heti alusta 

saakka. Turhia mutkia ei suunnistuksessa tehty, vaan 

suosittiin suoria ja reippaita valintoja.

Leiriavajaisissa iloa piti yllä miekannielijä-tulensyöjä, 

paikallinen kuuluisuus. Oli kuulemma esiintynyt jos-

kus televisiossa saakka. Sankarin itsevarmuus lähen-

teli meidän suunnistus-luottamusta, mutta toistaiseksi 

emme jaa kuviamme nimikirjoituksen kera. 

Keskiviikkona suunnistuksien jälkeen pääsimme jo säh-

lyturnauksen makuun. Ensimmäiset ottelut osoittivat jo 

heti suunnan - muille joukkueille tuli niukkoja tappioi-

ta, mutta nuorempien poikien joukkueen vastustaja ei 

ilmestynyt turnauspaikalle ollenkaan. Lieneekö vetäyty-

nyt ylivoimaisen vastuksen edessä, sillä niin murskaa-

vaa poikien eteneminen oli. Finaaliin mentiin puhtaalla 

sarjalla. Finaalissa vastuksena oli Lynx. Kovaa laukovat 

isot miehet saivat Aatoksen mietteet liikkeelle. Loppu-

tuloksena oli lausahdus: ”On vaan pakko taklata ko-

vempaa. Ei ole muuta vaihtoehtoa”. Aatos oli kuitenkin 

puolikkaan kokoinen verrattuna vastustajiin. Tosin se ei 

haitannut menoa, ja Aatos taisi tehdä maalin vielä fi-

naalissakin. Kovan taistelun jälkeen tuloksena oli voitet-

tu hopea. Tunteen ja ilon määrässä suunnistus saa olla 

kateellinen salibandylle – miten mekin saisimme aikaan 

yhtä hurjaa tunteiden vuoristorataa myös suunnistuk-

sen maalisuorille?

Keskiviikkona vanhemmat juniorit suuntasivat Savonlin-

naan – siis sprinttaamaan sen varsinaisen Linnan ku-

peeseen. Yksi kaupungin kulma oli suljettu vain sprintti-

kiitäjiä varten. Pienet sadekuurotkaan eivät haitanneet, 

vaan meno säilyi tasaisen terävänä maajoukkuesuun-

nistajien laatimilla radoilla.

Torstaina vuorossa olivat paikalliset kukkulat Kiilanmäki 

ja Myrkkymäki. Kiilanmäessä oli hienoa nopeasti edet-

tävää kangasmaastoa terävien suppien kera. Toinen 

puoli kartasta oli pelkkää korkeuskäyrää – savolainen 

kierousko oli vienyt muut karttamerkit? Rastit löytyivät il-

man polkujakin hyvin. Myrkkymäessä oli taas puskaa ja 

peitteisyyttä vaikeuttamassa etenemistä. Sadettakin tuli 

kuuroissa niskaan, mutta se ei suunnistajan etenemis-

tä hidastanut. Torstain päätti leiridisko. Meille ohjaajille 

leiridiskosta ei jäänyt muistoksi kuin Kooveen Tuukan 

upea laulusuoritus. Nukkumaan tultiin ajoissa, ja liikun-

tasalin puheen pulputus vaimeni ennen yhtätoista.

Perjantain isoin ohjelma oli leiriviesti. Arvoimme vii-

si joukkuetta: Pyrintö Red, Röd, Rouge, Rot ja Rojo. 

Avausosuuden jälkeen yksi joukkue tuli hienosti vaih-

toon top-5:ssä. Hieno suoritus, kun joukkueiden määrä 

oli 203. Toinen osuus oli härdelliosuus. Liikkeelle lähti 

jokaisesta joukkueesta 3 suunnistajaa samaan aikaan, 

ja heistä ensimmäinen lähetti liikkeelle ankkurin. Par-

haan joukkueen ankkuriksi oli arpoutunut Joonas Väli-

harju, joka upeasti taisteli isompiaan vastaan joukkueen 

sijaluvuksi 18. Kaikki selvisivät läpi viestistä mainiosti 

läpi, ja Tanhuvaaran mäet tulivat vieläkin tutummiksi.

Leimaus 2015 Tanhuvaara, Savonlinna
HEIKKI TUKIAINEN
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Suunnistuksen lisäksi leirillä tehtiin kaikkea virallista ja 

epävirallista. Epävirallisista ei ole tietoa, mutta virallise-

na ohjelmana oli tarjolla mm. mobo-suunnistusta, polku-

autoja, uintia kylmässä järvessä ja frisbeegolfia. Käytiin 

myös uimassa Tanhuvaaran kylpylässä. Urheilun lisäksi 

harrastimme myös taiteita - tauolta myöhästyneet esit-

tivät runoja bussiyleisölle. Kooveen Elon vironkielinen 

jouluruno oli varsin mallikas.

Uutta Leimauksella oli yhteiskuljetus Kangasala SK:n 

ja Kooveen kanssa. Näin säästimme arvokkaita euroja 

Pyrinnön tiukasta kassasta ja samalla saimme tutustua 

paremmin lähiseudun suunnistusnuorisoon. Olimme 

myös lattiamajoituksessa aivan kisakeskuksessa. Mi-

käpä olikaan mukavampaa kuin oikaista selkä hetkeksi 

ilmapatjalla harjoitusten välissä. Hyviä ja onnistuneita 

kokeiluita molemmat.

Kokonaisuudessaan Leimaus 2015 oli erinomaisesti 

organisoitu. Välillä oikein ihmetytti minne 1800 leiriläis-

tä on kadonnut – metsä oli tyhjä ja ruokailussa ei ollut 

jonoa. Leiriläiset oli jaettu 16 eri väriryhmään, joiden te-

keminen oli aikataulutettu. Kiitokset junioreille hyvästä 

leiriasenteesta ja tekemisestä. Meidän ohjaajien pitäisi 

ehkä antaa entistä enemmän vastuuta junioreille – niin 

hyvin homma heiltä sujuu. Kiitokset ohjaajille ja heistä 

Teija L:lle. Teija teki ohjelmat selkeiksi ja piti nuorten poi-

kien päärynän palaset kurissa. 

Ensi vuonna Leimaus-leiri on Ikaalisissa. Sinne Pyrintö 

lähtee isolla porukalla. Luvassa on taas ikimuistoinen 

kesäloman aloitus!
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Toukokuusta kesäkuun alkuun pyörinyt Pyrinnön edus-

tuksen vetämä polkujuoksusarja Inov-8 Trail Cup saatiin 

päätökseen Niihaman majalla iloisissa merkeissä. Taka-

na oli jälleen onnistunut sarjakilpailu ja kaikki osapuolet 

olivat tyytyväisiä. Sarja onnistui kasvamaan 1,5-kertai-

seksi viime vuoden debytoinnista, ja myös kaikki sarjat 

(kunto, miehet ja naiset) kasvoivat. Lisäksi Lamminpään 

osakilpailussa lanseerattu lasten kilpailu oli onnistunut 

liikuttaen 24 tenavaa. Ensi keväänä sama sarja lähte-

nee taas käyntiin ja toivottavasti vielä sankemmilla juok-

sijajoukoilla.

Inov-8 Trail Cup Tampere osallistujakehitys. Osuus (%) viime vuodesta.

20152014

naiset

miehetkunto
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Halokeeni onnittelee tuoreita ylioppilaita, joita olikin tänä 

vuonna runsaasti. Onnea Tanja, Aleksi, Jutta, Johanna, 

Salla, Sonja, Elli-Noora, Sara-Leena, Tuomas ja Päivi! 

Onnittelut myös talonrakentajaksi valmistuneelle Mintulle!

Pullin Toivo sai itselleen leikkikaverin Seinäjoelle, kun 

Liisa synnytti tyttövauvan. Onnittelut koko perheelle!

Saana palaa juurilleen Kangasalle, kun he Juuson 

kanssa ostivat Vatialasta asunnon. Häitä juhlitaan ensi 

kesänä. Tuplaonnittelut!

Ensi kesänä juhlitaan myös Huhtasen Saran häitä!

Onnittelut nuorten arvokilpailuihin valituille, eli nuorten 

MM-kisoihin Norjaan lähtee Aleksi ja Anton, ja nuorten 

EM-kisoihin Romaniaan lähtee Eerolan Mikko. Eerolan 

Lotta on varalla Romanian kisoihin.

Kyrölän Sonja ja Laakkosen Leo ovat asuneet keväästä 

asti yhdessä Hervannassa.

Munukan Ellu sai vakitöitä ja muutti Helsinkiin.

Karholan Laura osti asunnon Tammelasta, joten Ellun ja 

Lauran kolmio Tuomiokirkonkadulla jäi ilman vuokralaista.

Tampereen teknillisen yliopiston suunnistuskerho Kepar-

DI suunnittelee syksyksi tapahtumaa. Pysykää kuulolla.

Pyrinnön edustussuunnistajat ovat pärjänneet hyvin 

kevään huippuliigassa, sillä neljästä kultamitalista py-

rintöläiset ovat napanneet peräti kolme. 1. osakisassa 

Sammatissa Saikku voitti, Venla oli kuudes ja Severi 

seitsemäs. Hyvin suunnisti myös Lotta (17.) ja Elias (20.) 

2. osakisassa Särkänniemessä vielä parempaa, sillä 

Venla ja Severi voitti, Saikku oli 8., Aleksi 15. ja Sanni 27.

Ikaalisten SM-keskimatkalla Pyrintö rohmusi peräti yh-

deksän mitalia ja 11 plakettia. SM-pisteitä ropisi ennä-

tyslukemat.

Nuorten ryhmä haastaa Punakoneen futismatsiin. Otte-

lu tullaan pelaamaan nuorten kenttävuorolla täysimittai-

sena (90min) ja täydellä miehityksellä (10+maalivahti).

Pyrintö on jälleen kunnostautunut pyöräsuunnistuk-

sessa, sillä Juha Lilja saavutti upeasti pronssia nuor-

ten EM-kisoissa ja sveitsiläisvahvistuksemme Simon 

Brändli valittiin pyöräsuunnistuksen MM-kisoihin.

Ootteks kuullu!?
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Suunnistusvalmennus (1986) kirjan kirjoittivat Olli-Pek-

ka Kärkkäinen ja Olavi Pääkkönen eli suunnistuksen 

tunnustetut ja tunnetut asiantuntijat.

Alussa käydään läpi suunnistajan perusominaisuudet, 

niin fyysiset kuin myös psyykkiset. Kaikki verenkierrosta 

kompassinkäyttöön. Kirjan edetessä käsitellään suun-

nistussuoritusta ja suunnistuksen parissa suoritettuja 

tutkimuksia, kuten v. -85 reserviaikatestiä. Lopulta pääs-

tään itse suunnistajan valmentautumiseen johon sisäl-

tyy mm. kaikki tarvittava harjoittelusta, testauksesta, 

suunnittelusta, ravinnosta, lihashuollosta ja välineistä. 

Varsin kattava teos siis on kyseessä.

 

Suunnistustaito-osiossa vilisee suunnistukseen liittyviä 

tuttuja ja nuoremmille osa tuntemattomia käsitteitä, ku-

ten peukalokartanluku, kahdenkädenluku, vilkaisutek-

niikka, siirtotekniikka (kartta-maasto-hahmottaminen), 

oleellisen oivaltaminen, matkanmittaus, reitinvalintataito 

ja suuntautuminen (nyk. ennakointi-havainnointi). Suun-

tautumista kirjassa avataan näin: ”On pyrittävä enna-

koimaan (ajattelemaan): ”Tuonne pitää mennä”. Yleisin 

ajattelutapa lienee kuitenkin ”Tässä olen” ja huonoin 

mahdollinen tilanne kun joudutaan ajattelemaan: Tuolla 

olin – missä lienen nyt?” Kirjassa ei ole siis vielä Ni-

kulaisen hiomaa suunnistusajattelua suunnitelma, en-

nakointi, havainnointia, vaan samat asiat on puettu eri 

termeillä.

 

Teoksesta huomaa väis-

tämättä että ajat ovat jo 

muuttuneet sitten 80-lu-

vun. Esimerkiksi otsa-

lamppuja käsiteltäessä 

mainitaan, että seitse-

män amppeeritunnin 

akut painavat vain kilon, 

joten kahdenkaan akun 

mukana kantaminen ei 

ole ongelma. Perusasi-

at, joita opus pääosin 

sisältää, ovat kuitenkin 

pysyneet samoina läpi 

vuosikymmenten.

Kirjan yksi kohokohta on maailmanmestari Kari Sallisen 

MM-normaalimatkan suoritus vuodelta 1985 väli väliltä 

käytynä läpi Sallisen omin sanoin. Mielenkiintoisia on 

myös kirjan lopussa annettavat tulevaisuudennäkymät. 

Jukka Kalliokoski pitää valmennuksen ”omassa nurkas-

sa puurtamista” esteenä suomalaisen suunnistuksen 

nostamiselle maailman hupulle, kun taas Lasse Nie-

melä arvioi ammattilaisuuden huippusuunnistuksessa 

kielteiseksi kehitykseksi. Niemelä arvioi myös (huippu)

suunnistajien tarvitsevan jatkossakin myös omaa talou-

dellista panostusta. No, odotetaan vielä toiset kolmisen-

kymmentä vuotta.

Kirjaa voin suositella kaikille suunnistusniiloille ja –

niinoille, varsinkin valmennuksesta ja kilpasuunnis-

tuksesta kiinnostuneille. Vaikka moni tavoitteellisesti 

harjoitteleva saakin harjoitusohjelmansa suoraan hen-

kilökohtaiselta valmentajalta, on toki hyvä myös itse tie-

tää. Varsinkin, jos yrittää itseään valmentaa, on syytä 

perustietouden olla kunnossa. Tämän voi helposti var-

mistaa sisäistämällä jokin tämänkaltainen perusteos.

Opas suunnistuksen valmentamiseen
ANTON KUUKKA
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Toukokuun alussa seurani Halmstad OK järjesti paikalli-

sen Likkojen Lenkin, johon tietysti osallistuin. VårRuset 

järjestetään nimensä mukaisesti keväisin 17 eri paikka-

kunnalla ympäri Ruotsia ja aina arki-iltaisin. Matkana on 

5 kilometriä ja tapahtuma on erittäin suuri. Lähtöviivalla 

oli yhteiset verryttelytanssit suuren maailman tyyliin ja 

kisan jälkeen lukuisista kojuista sai erilaisia maistiaisia 

ja esitteitä. Lisäksi kaikki kuuden hengen joukkueet sai-

vat piknikeväät ruokakauppaketju Coopin tarjoamana. 

Olin yrittänyt houkutella koulukavereitani mukaan, mutta 

lopulta vain yksi innostui, joten emme saaneet piknik-

kiä. Näin jälkeenpäin ajatellen kisa ja koko tapahtuma 

olivat tosi kivoja, mutta juostessa tuntui kyllä ainoastaan 

pahalta.

VårRusetin jälkimainingeissa sairastuin flunssaan, joka 

esti juoksuni Tiomilassa. Koska en ollut viikonloppu-

na enää vuodepotilaana, päätin lähteä katsomaan ja 

kannustamaan, kun kerran matkaliput oli jo maksettu. 

Ensimmäistä kertaa ikinä lensin Tiomilaan, koska se 

osoittautui halvimmaksi vaihtoehdoksi matkustaa länsi-

rannikolta itään.

Kyllä kannatti lähteä! Vaikka en itse päässytkään juok-

semaan, oli mahtava seurata joukkueiden valmistautu-

mista ja etenkin itse viestiä. Sain taas kokea sen yhteis-

hengen ja ilmassa leijuvan jännityksen sekä oman että 

muiden suoritusten puolesta, mitä en pitkään aikaan ole 

kokenut. Odotan jo innolla syksyn SM-viestiä ja toivon 

että sinne lähdetään samalla hyvällä fiiliksellä.

Tiomilan jälkeen olin Ruotsissa vielä kuukauden. Paran-

nuttuani ehdin juosta seuraviestin, joka järjestettiin au-

rinkoisena ja lämpimänä helatorstaina. Paikalle saapu-

neet suunnistajat jaettiin joukkueisiin, joissa oli ”lagom 

många” eli sopivan monta jäsentä. Tämä tarkoitti noin 

kahdeksaa, ja karttoja oli neljä. Viesti suunnistettiin par-

tiosuunnistuksena ja jokaiselta rastilta sai kahden kirjai-

men kirjainyhdistelmän. Maalissa kaikista kirjaimista piti 

keksiä mahdollisimman pitkä sana. Viesti sujui hyvin, 

vaikka joukkueemme ei tainnutkaan voittaa. Minusta oli 

kiva idea koota seuraväki paikalle kesän kynnyksellä, ja 

viestin jälkeen seuramajalla oli tarjolla suihkun ja sau-

nan lisäksi lounas.

Seuraviestin lisäksi osallistuin yhteen nuorten harjoituk-

seen. Sillä kerralla ideana oli rävjakt, mikä tarkoitti sitä, 

että räv eli kettu kulki karttaan piirrettyä reittiä ennalta 

määrätyllä nopeudella. Nuoret kävivät hakemassa ras-

teja reitin ympäriltä ja jokaisen rastin jälkeen piti käy-

dä koskettamassa kettua. Samoilla rasteilla sai käydä 

useamman kerran, ja tarkoituksena oli ehtiä käydä niin 

monella rastilla kuin mahdollista. Minä olin se kettu, ja 

yllättävän hyvin pystyin kävelemään määrättyä nopeut-

ta. Reitillä oli poikkiviivoja, joilla minun piti olla seitse-

män minuutin välein. Nuoret olivat 35 minuutin ja noin 

40 rastin jälkeen aivan poikki, joten se oli hyvä reeni.

Parasta uuden seuran kanssa harjoittelussa oli se, että 

kaikki harjoitukset ja tapahtumat olivat erilaisia kuin ne 

mihin olen Pyrinnössä tottunut. Siksi oli hienoa saada 

mahdollisuus harjoitella toisen seuran kanssa ja näh-

dä uusien maastojen ja ihmisten lisäksi myös uusia toi-

mintatapoja. Kiitän kaikkia HOK:n jäseniä, jotka ottivat 

minut niin hyvin vastaan. Toivon että myös Pyrintöön 

”vaihtoon” tulevat suunnistajat toivotetaan tervetulleiksi 

ja että heille jaksetaan jutella, vaikka se tässä tapauk-

sessa yleensä vierasta kieltä tarkoittaakin.

Tämä ulkomaankomennus on nyt ohi, joten toimitus kai-

pailee uutta ulkomaankirjeenvaihtajaa. Lisätietoja alle-

kirjoittaneelta.

Ulkomaankirjeenvaihtaja
SUVI HARJU

Halmstad OK seuraviesti.
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Ootteks kuullu 2/95!?

Jättö, Passaus, ns. 90 asteen lyönti, Asettelu, Hivutus ja 

Tuuri ovat uutta leiritermistöä.

Annika ja Kepa olivat katselemassa asuntoja, nimittäin 

ravintola Näsinneulassa ja perusteluna Kepa: ”Se oli 

hyvä paikka katsella, näkee monta kerralla ja voi syödä 

samalla.”

”Oletteko nähneet sähkölinjaa?” kysyy Repa haisuli Vii-

tanen Mannelta kesken suunnistuskisan.

Jokerit EI voittanut Suomen mestaruutta ja Janne jäi il-

man pingismailaa.

Kepa Edelläkävijä

Vuonna 1995 tekniikka puhutti paljon. Suunnis-

tuksessa oli juuri kokeiltu sähköistä leimaus-

järjestelmä Regnlyä (Emitin aikaisempi nimi) ja 

jopa GPS-seurantaa. Viilon Keijolla oli kuitenkin 

sen luokan idea, ettei sitä visiota ihan heti toteu-

tettukaan, vaan vasta vuonna 2011 suunnistava 

maailma oli valmis tähän. Kepaa otti päähän 

kilpailuihin ilmoittautuminen, sen hitaus ja muu-

toskyvyttömyys. (Toim. huom. Vuonna 95 kilpai-

luihin ilmoittauduttiin kootusti seuran kautta jopa 

kolme viikkoa ennen kilpailuja. Virheitä sattui kun 

käsiteltiin käsin suuria määriä ilmoittautumisia, 

joskus ilmoittautuminen saattoi hukkua, ja asi-

anlaita selvisi vasta kisapaikalla toisella puolella 

Suomea.) Kepa ehdotti seuraavaa:

”SSL perustaa Internetiin suunnistuskilpailujen 

ilmoittautumispalvelun, jolla on seuraavia omi-

naisuuksia (toim. huom. lyhennetty versio):

- Kaikkiin kilpailuihin ilmoittaudutaan Internetin 

kautta. Ilmoittautumisen voi tehdä seura tai yk-

sityinen henkilö.

- Järjestelmä tarkistaa heti kirjausvaiheessa, 

että ilmoittautuminen tapahtuu oikein (oikea sarja, osal-

listumisoikeus, seuralla rahaa tai luottoa jne.)

- Järjestelmässä on jokaisella seuralla tili, jonka saldoa 

järjestelmä ylläpitää.

- Ilmoittautumisaika viikonlopun kilpailuihin päättyy 

aina edellisenä tiistaina klo 12.

- Kilpailun jälkeen viimeistään maanantain aikana jär-

jestäjä toimittaa tulokset järjestelmään, josta ne on ver-

kon kautta luettavissa. Verkosta löytyvät tietysti kilpailu-

kutsut ja ranking-listat.

Miksi?

Suunnistuskilpailujen järjestelyt ovat vuosien aikana 

jatkuvasti kehittyneet. Kilpailijalle tarjotaan yhä enem-

män vastinetta rahoille. Kuitenkin kilpailuihin ilmoittau-

tuminen on polkenut paikallaan. Eiköhän siinäkin olisi 

aika ottaa kilpailijan tarpeet huomioon. Kenelle suun-

nistuskilpailuja oikein järjestetään?”

Kepan suunnitelmista tehtiin totta IRMA-järjestelmän 

muodossa vuonna 2011. Jos haluaa kuulla mitä kehitty-

vä tekniikka tarjoaa suunnistavalle maailmalle vuonna 

2030, kannattaa kysyä Kepalta.

Kuva on kaapattu Emitin verkkosivuilta. 

http://www.emit.as/web/etime/etiming.htm
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Syyskuussa kisajärjestelymme jatkuvat. Lauantaina 

12.9.2015 klo 13 pidetään Mikonpäivän Sprinttikilpailu, 

jonka yhteydessä on myös Aluemestaruussprintti. Tämä 

kisa toimii mainiona valmistautumiskilpailuna seuraa-

van viikonlopun SM-sprinttiin, jonka Epilän Esa järjes-

tää. Kilpailukeskuksena Mikonpäivän Sprinttikilpailussa 

toimii Hatanpään koulu. Nyt Grano Gamesin sprintissä 

olimme Hatanpään soutukeskuksessa.

Välittömästi Mikonpäivän sprintin jälkeen alkaa sekä 

valtakunnallinen Kultainen kompassi -cupin leiri, myös-

kin Hatanpään koululla. Tälle leirille odotamme 13-14 

-vuotiaita nuoria, yhteensä noin 120 osallistujaa. 

Lisäksi Tampereen Puolimaraton kulkee Hatanpään nie-

mellä noin klo 15, joten maastovalvojien homma vaihtuu 

sprintin valvonnasta Puolimaratonin teiden ylitysten val-

vontaan ja juomapisteiden hoitotehtäviin.

Eikä tässä vielä kaikki. Sunnuntaina 13.9.2015 klo 11 

pidämme valtakunnallisen Kultainen kompassi -cupin fi-

naalin Julkujärven leirikeskuksessa. Tuo maasto on ollut 

kilpailu- ja harjoituskiellossa reilut kaksi vuotta. Kilpailu 

on mielenkiintoinen ja valtakunnallinen alueiden jouk-

kueiden välinen mittelö, jossa ensin klo 11.00 starttaavat 

13-14 -vuotiaat pojat yhteislähtönä ja klo 11:35 on vuo-

rossa tyttöjen yhteislähtö. Tyttöjen tultua maaliin alkavat 

normaalit kansalliset keskimatkan kilpailut.

ILMOITTAUDU www-sivujemme Kalenteriin toimitsijak-

si ko. kilpailuihin. Kilpailunjohtaja Lammikon ja eri vas-

tuuhenkilöiden toimintaa helpottaisi huomattavasti, jos 

kaikki ilmoittautuisivat itse Kalenteriin ajoissa. 

SIIS laita nimesi 12.-13.9.2015 Kalenteriin jo nyt, että 

nämäkin kisajärjestelyt onnistuvat! Kiitos!

  

 

Kultainen viikonloppu 12.-13.9.2015
LAMMIKKO

Juhannusterveiset Punahilkoilta!
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Nuorten ryhmän kapteenisto toteutti pitkäaikaisen unel-

mansa viime toukokuussa viemällä nuorten ryhmän ko-

keilemaan kivääriammuntaa. Idea ammuntaan tuli koko 

kapteenistolta ja lyhyen mietinnän jälkeen valmennus 

totesi sen hyväksi ideaksi. Ampumarata saatiin varattua 

osmonmäen väestönsuojasta ilmakivääriradalta.  Osan-

otto tapahtumaan oli kohtalaista. Ratoja oli samanaikai-

sesti käytössä noin kymmenisen kappaletta. 

Alkuun nuoriso sai osaavaa ohjausta paikalliselta am-

pujalta ilmakiväärin käytöstä, rakenteesta ja ampuma-

ratakäyttäytymisestä. Lyhyen oppitunnin jälkeen jangs-

tereille jaettiin ilmakiväärit käteen ja siitä hupi alkoi. 

Ensimmäiset laukaukset olivat hupaisia. Tähtäimeen 

katsoessa tuntui, että maalitaulu heilui seinässä. Muu-

taman toiston jälkeen alkoi nallit napsua maalitauluun. 

Muutama kilpaili saman tien naapuriradan kavereiden 

kanssa, toiset nauttivat omista osumistaan tekemättä 

siitä sen suurempaa numeroa. 

Lammikko innostui kilpailemaan ja ehdottikin 8 lauka-

uksen kilpailua kaikkien kesken. Kenelläkään ei ollut 

vastaisia mielipiteitä ja näin saikin tavattoman totinen 

kilpailu alkunsa. Kilpailun edetessä koettiin kaikenlaisia 

tunteita. Osa laittoi napakymppejä hervottomalla säkäl-

lä, osa tiputteli kylmän viileästi kahdeksaa ja yhdeksää 

pistettä. Osa turhautui ikuisiin ohilaukauksiin. Kilpailun 

päätyttyä virallinen tuomari laski pisteet ja tuloslista 

oli valmis. Kilpailun voitti tuomarin lahjonut Lammikko. 

Toiseksi sijoittui huikealla suorituksella Mustosen Sal-

la vakuuttavalla 47. Pisteellä. Vertailupohjaksi annetaan 

vaikka kilpailun keskiarvotulos, joka oli n. 31. 

Nuoret ampumaradalla
KONSTA PURANEN
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Halokeenin kirjoituskilpailussa sopii kirjoittaa mistä vain maan ja taivaan välillä. Tarinan ei tarvitse olla todenperäi-

nen, kunhan toimitukseen saapuu värikästä luettavaa suunnistuksesta, metsästä tai eksymisestä. Tarina tai 

tosijuttu voidaan toimittaa havainnollistavan materiaalin, kuten kuvien kanssa. Toimituskunta muodostaa raadin, joka 

valitsee lehdessä julkaistavat kirjoitukset. Kilpailun pääpalkintona on vuosikokouksessa vuoden parhaalle kirjoitta-

jalle annettava Halopulizer-hirvi.

Kilpailutuotos ja leimaus

Suositeltava kirjasinkoko on 12. Paperin koko A4. Pergamentin ja ruutuvihon käyttö on sallittu. Leimaus tapahtuu joko 

kynällä tai elektronisesti.

Osallistumisoikeus

Osanottajilta ei edellytetä Suomen Suunnistusliiton lisenssiä. Kirjoittajaksi nimetyn henkilön ei tarvitse olla luonnolli-

nen henkilö. Kirjoituskilpailuun osallistumisoikeus on sekä miehillä että naisilla.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu Iltarastit-periaatteella kirjoituksen luovutuksen yhteydessä. Emit-kortin numeroa tai kirjoi-

tuksen aihetta ei ilmoiteta etukäteen, vaan ne kirjataan Halokeenin arkistoon kun materiaali saapuu toimitukseen.

Materiaalin toimittaminen ja opastus

Kirjoitukset toimitetaan muun materiaalin tavoin Halokeenin toimitukseen sähköpostilla osoitteeseen halokeenima-

gazine@gmail.com tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Ruoritie 2 B 12, 80160 Joensuu. Luovuuden nimissä 

toimituskunta ei anna valmiiksi aihetta, mutta teknisissä asioissa voit ottaa yhteyttä toimitukseen. Ulkomaankieliset 

kirjoitukset julkaistaan alkuperäiskielellä tai kirjoittajan erillisestä pyynnöstä tekstit voidaan kääntää suomeksi. Toimi-

tus ei tällöin vastaa mahdollisista muutoksista kirjoituksen aiheeseen tai sisältöön.

Olkoon kilpailu rehti ja rönsyilevä, varaslähdön ottaneita ei hylätä.

Kilpailukutsu
Kansainvälinen kirjoituskilpailu
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Halokeeni Magazine
POEETTISTA JOURNALISMIA

Kun maaseudulla peltojen keskellä ajelet, 

ja ikkunasta maisemia katselet.

Voit nähdä oudon ilmestyksen, 

joka voi sulle aiheuttaa viivästyksen.

Mikä lie tuo valtava ihmislauma, jolla täyttää voitaisiin koko Rauma.

Vaatteet on kaikilla kuin 80-luvulta, ja tavat kuin samalta suvulta.

On hikinauhaa, nastaria ja seurapaitaa, 

jos monenmoista pilkkua ja raitaa.

Räntä, helle tai lumimyräkkä; olkoon sää mikä tahansa, 

voi jättää kotiin hiusvahansa.

Sillä suunnistajat kokoontuu aina vaan, 

yhä uudestaan ja uudestaan.

Läpi tuiskun ja tuulen suunnistajat puskee, 

kurapellonkin joka on kokonaa ruskee.

Tuo päättäväinen kansa, 

jotka sukupolvelta sukupolvelle siirtävät tapansa.

Tahtovat he varmasti kaikenmoista, 

mutta ilonsa löytävät märistä soista.

Suurinta herkkua on kun voi metsään lähteä tuosta noin vaa, 

ja kun kartan muovikotelossa käteensä saa.

Konkarit ovat vinkanneet ties kuinka monta asiaa, 

muista nyt kääntää myös sitä neularasiaa!

Punainen nuoli näyttää suunnan, mutta hieman kuitenkin reittäni 

muunnan.

Nimittäin kartan kun lähelle silmiäni vien, 

hoksaan nopeakulkuisemman kiertotien.

Jyrkänteen alta, takaa vellovan suon, emitin taas oikealle rastille tuon.

Tämä upea laji tuo myös monta uutta tuttua, 

joiden kanssa suorituksen jälkee riittää jos monenmoista juttua.

Älyttömästi suunnistajat karttoja tutkivat, 

ja rajusti itseään virheestä hutkivat;

”Ensi kerralla rastit nopeammin löydän, 

vielä joskus putsaan koko

palkintopöydän!”

    Haanpää


