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suunnistusjaoston 75-vuotisjuhlalehti

Valmiina uusiin leimauksiin
AM-kartta ja parkkialue 2020



Puheenjohtajan tervehdys juhlivalle suunnistusjaostolle – kohti uusia rastiseikkailuja!

Suunnistuspaikalla ihmisten vilinä, tuttuja kasvoja, hymyileviä naamoja, keskittymistä, höpöttämistä, 
verryttelyä. Ympärillä rapisevia nastareita, oman seuran värien etsintää, lasten kiljahduksia, 
kärsivällisiä neuvoja, kiihkeää kannustusta. Sitten omaan suoritukseen: alkukiihdytys, katse karttaan, 
reitinvalinta, varovainen juoksuaskel, kompastuminen, huohottava hengitys, sumeneva ajatus, läpi 
kehon käyvä kauhistus: pummasinko? Kartoitus, uusi suunta ja hätäiset juoksuliikkeet – rasti 
näkyvissä ja leimaan loksahtava emit. Loppusuoran kannustukset, märät kengät, kuiva suu, 
letkautukset tutulle maalitoimitsijalle. Sitten loppumattomat spekulaatiot, nuo suunnistuksen sokeri ja 
suola.  

Meistä monelle suunnistus on tuttua vuosien tai vuosikymmenten ajalta. Nastareiden rapina tuo heti 
mieleen monia muistoja. Jukolan yötön yö kuuluu vuodenkiertoon. Moni on kasvanut lajin pariin 
perheen tai suvun jatkumona. Suunnistusyhteisöstä, kuten ViPasta, on tullut tärkeä osa elämää.

Vihtavuoren Pamauksen suunnistusjaosto on sadan vuoden etapillaan jo 75. rastilla. Sellaiseen 
ajanjaksoon on mahtunut monenlaista suunnistusta. On aloitettu lajin harrastaminen peruskartoilla ja 
kynäleimauksella, siirrytty pihtileimaukseen ja tarkempiin karttoihin, sitten edelleen sähköiseen 
leimaukseen ja huippulaatuisiin, monessa eri mittakaavassa tarjolla oleviin suunnistuskarttoihin. 
Pamauksen suunnistusjaoston vahvuus ja tunnetuin brändi on tiistaiset kuntorastit, joita alettiin 
järjestää 70-luvulla. ViPan aktiivit ovat Laukaan kunnan ja maanomistajien kanssa yhteistyössä 
pitäneet huolta, että eri puolilta kuntaa on ollut tarjolla monipuolisia suunnistuskarttoja – siis 
liikkumisen olosuhteita. Kuntorastien kartoissa riittää päivitettävää lähivuosiksi ja se on merkittävä 
tehtävä. ViPan kuntorastit ovat tärkeä osa kunnan liikuntatarjontaa sekä maakunnan 
suunnistustoimintaa.

Suunnistus harrastuksena on tänä päivänä hurjan paljon monipuolisempaa kuin 75 vuotta sitten: On 
kaupunkisprinttejä, mobo-rasteja, hiihtosuunnistusta, pyöräsuunnistusta, tarkkuussuunnistusta ja 
rogainingia. Suunnistaa voi metsissä, taajamissa tai kaupunkien keskustoissa. Haasteita ja kuntoilua 



on tarjolla eri tasoisille ja -ikäisille harrastajille. Lisäksi suunnistus on monelle paljon laajempi 
kokonaisuus kuin pelkkä lajisuoritus; ViPassakin harrastus on tarkoittanut mm. kartoittamisen, 
ratasuunnittelun, tapahtumakoordinoinnin, viestinnän ja ohjaamisen taitojen kehittämistä. Seurassa on 
todella paljon osaamista!

Luonnossa liikkuminen on lisääntynyt korona-aikana, ja suunnistuksella on tämän kehityksen keskellä
runsaasti tarjottavaa. Laajenevassa liikuntalajien kirjossa on osattava kertoa, miksi juuri tämän lajin 
pariin kannattaa tulla. On hyödynnettävä monipuolisesti eri viestintäkanavia, jotta tavoittaisimme 
myös heitä, jotka eivät ole kasvaneet suunnistussuvussa. Lasten ja nuorten toiminnan virkistäminen on
yksi edellytys lajin jatkuvuudelle. Laadukkaat ja monipuoliset kartat koulujen ja asutuksen lähistöltä 
ovat tärkeitä. Vihtavuoren Pamauksella on jatkossakin ratkaiseva rooli siinä, minkälaisia 
suunnistustoimintaa Laukaassa voidaan järjestää. Monipuolisella hanketoiminnalla pystytään 
kehittämään suunnistuksen kirjoa, ja esimerkiksi Harrastamisen Suomen malliin osallistumalla 
voidaan saada lajia osaksi koululaisten iltapäiviä. ViPan suunnistusjaosto on tehnyt koko historiansa 
ajan tiivistä yhteistyötä Laukaan kunnan kanssa. Sen lisäksi voimme tiivistää yhteistyötä lähikuntien 
ja -järjestöjen sekä uusien alan toimijoiden kanssa. Toimijuutta on ajateltava laajasti ja 
vastavuoroisesti. Yhteistyö on avain moniin mahdollisuuksiin.

Vihtavuoren Pamauksen johtokunnan puolesta 75-vuotiasta suunnistusjaostoa lämpimästi onnitellen,
sekä entistä monipuolisempia rastiseikkailuja tulevaisuuteen toivottaen, 

Salla Turpeinen,
Vihtavuoren Pamauksen puheenjohtaja

Muistellessa yöosuutta jostakin 90-luvun alun Jukolasta

Kuuluu nastarin rapinaa ja hyvin hiljaista supinaa
onko hajonta sama niitä varmaan on muutama
ei ole tämä onpa ratamestari valinnut kumpareet nämä
tuolla kuitenkin valoa kajaa 
se näyttää kuvion rajaa
eli nyt ollaan juuri tässä
tässä pienessä nenässä
ja siinä lähellä ojanpäätä ollaan
menipä tämä viimeinkin pollaan
Tuossa leimaa jo naapuriseura
ja vieressään kaukainen Eura
Kartan reunaan - ruutu on oikea
pihdin kuvio näyttää olevan soikea
Muista nyt hermon hallinta
ja varsinkin suunnan valinta
kun lähdet tästä tokavikalle
laita reippaasti tossua toisen alle
Puomilla odottaa seuraava heppu
Kekonin Karilla on minun reppu
Jos hyvin menee Retukin kiittää
ja ViPan historian menestykseen tämänkin liittää.

Juha Niemistö 



Otto Liuha edellä ja Mikko Turpeinen perässä lähdössä rastien hakuun Vihtavuoren 
liikuntapuistosta

75 vuotta suunnistusta!

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 75 vuotta Vihtavuoren Pamauksen suunnistustoiminnan alkamisesta. 
Toki jo sitä aikaisemmin suunnistus oli jossain määrin mukana, mutta heti sotien jälkeen harrastus- ja 
kilpailutoiminta kehittyi niin hyvin, että oman suunnistusjaoston perustaminen v. 1946 koettiin 
tärkeäksi. Eli tämä vuosi on meille juhlavuosi! Juhlavuotta voisimme juhlia syksymmällä 
iltarastityyppisesti suunnistamalla vanhoilla kartoilla ja näin palauttaa mieleen, millaista 
suunnistaminen oli vuosikymmeniä sitten. Mietitäänpä tätä historiarastien toteutusta kesän aikana 
tarkemmin!

Hyvän hiihtotalven jälkeen, kesäkausi on alkanut vilkkaasti. Omatoimirastit ovat pyörähtäneet 
käyntiin ja kisakausi on myös alkanut. Poikkeusolot ovat kuitenkin rajoittaneet isoja tapahtumia ja 
mm. perinteinen Jukolan viesti on siirretty elokuun loppupuolelle. Hienoa on tässä tilanteessa on se, 
että yleinen koronatilanne on mennyt parempaan suuntaan ja rokotukset saatu vauhdilla käyntiin. 
Urheilulla ja kisoilla on iso merkitys yleisen hyvinvoinnin kannalta.



Omatoimirastien jatkumista on toivottu toukokuun jälkeenkin. Se voisi onnistua niin, että jätämme 
rastiliput ja tunnukset maastoon sunnuntaihin saakka. Emit-leimasimet on kuitenkin parasta kerätä 
pois heti tapahtuman jälkeen. Tämä lisää jonkin verran ratamestareiden työtä, mutta näin saisimme 
uusia harrastajia mukaan toimintaan ja samalla parantaa lapsiperheiden palvelua. Heille jäisi enemmän
aikaa liikkua luonnossa "aarteita" etsimässä.

Laukaan kunnan ja urheiluseurojen hyvä ja mutkaton yhteistyö on tärkeää ja korostuu edelleen 
tulevaisuudessa. Siksi oli hienoa, että Vihtavuoren Pamauksen puheenjohtaja Salla Turpeinen valittiin 
keväällä Laukaan kunnan vapaa-aikajohtajaksi! Erinomainen valinta ja lämpimät onnittelut Sallalle! 
Juhlavuoden mainio alku kaikki tyynni!

Hyvää suunnistuskesää kaikille toivotellen,

Juha Tolonen, suunnistusjaoston puheenjohtaja

Toimittajan palsta

Edessäsi tai jopa kädessäsi on uusin Pamausrastilehti, joka on samalla seuramme suunnistuksen 
jonkinlainen juhlajulkaisu. Pamaus(rasti)lehti sai alkunsa jo 1980-luvulla, kun silloinen puheenjohtaja 
Pentti Harjula esitti koko seuran toimintaa koskevan lehden julkaisemista. Ensimmäisissä olikin myös 
muita jaostoja mukana, mutta vuodesta 1994 lähtien lehti on ollut lähes täysin suunnistuksen saralta. 
Siltä osin lehden kymmenet numerot tuovat esiin ViPan historiaa merkittävältä mutta kapeahkolta 
siivulta. 

Varhaisemmilta vuosilta muistinvarainen materiaali alkaa vähentyä. Mielestäni on siksi tärkeätä 
päivittää suunnistuksen historiaa eikä juhliakaan ole ollut liian paljon. Erityisesti on korostettava 
suunnistuksen liikuntaväkeä kokoavaa roolia. Ehkä vielä tänä kesänä voisimme nauttia vaikkapa 75-
vuotisrastikahvit, mikäli Koronapandemiasta niin paljon vapautuisimme. Jaoston puheenjohtaja Juha 
Tolonen on suunnitellut yhden rastitapahtuman vaihtoehtokartaksi esim. Hietasyrjän vanhaa Retu 
Vepsäläisen toimittamaa. 

Olen koittanut rustata suunnistushistoriikin koko 75 vuoden ajalta. Harrastuksen alkuvuosilta on aika 
vaikea ilman suurta työtä laatia seikkaperäisempää näkemystä ja taas viime vuosikymmeniltä on 
materiaalia todella paljon. Monesti suunnistus liityi ennen partioon, kouluun, puolustusvoimiin, 
metsätaitokilpailuihin, erämaavaellukseen Lapissa jne. Vieläkin monet aktiivit ovat saaneet kipinän 
rastien etsimiseen näistä, mutta jo 1980-luvun alusta ViPassakin on pidetty hyvällä ja heikommalla 
menestyksellä suunnistuskouluja. Urheiluseuroilta ja jaostoilta vaaditaan edelleen ajan hermolla 
toimimista. Osoituksena tästä ovat esim. omatoimirastit.

Tämän lehden kautta tervehdimme lukijoita ympäri Suomen ja sen ulkopuolellekin.

Onnea kaikille vuosikymmeniä ja lyhysempiä aikoja ViPan riveissä tai kartoilla suunnistaneille. 

Juha Niemistö



Kilpailunjohtajan pohdintoja viime kesän AM-kisoista

Lehtemme kannen kuvassa Nojosniemen kisa-alueen parkkipaikkaa ja karttaa H14-sarjasta

Alkukesän kisakalenteri näytti varsin tyhjältä ja kaikki merkittävimmät tapahtumat oli peruttu. Joten 
elokuun aluemestaruuskilpailuille oli varmasti kysyntää. Elokuun viimeistä edellinen viikonloppu on 
pyhitetty yleisesti aluemestaruuskilpailuille, joka tietysti lisää kisojen arvostusta. Kuitenkin 
osallistujamäärät olisivat voineet olla isommatkin, erityisesti viestissä. Siitä myös käytiin ajatusten 
vaihtoa osallistumisoikeuksista.

Joensuun Timon valmistama uusi Nojosmäen kartta Leppävedellä sekä taidollisesti että fyysisesti 
vaativasta maastosta loi hyvät puitteet, johon ratamestariryhmä loihti mestaruuskisan arvoiset radat. 
Kisojen yhteydessä ei järjestetty kuntorasteja, vaan seuraavan viikon ViPan tiistairastit antoivat omalle
väellekin mahdollisuuden verrata taitojaan varsinaisiin kilpailijoihin nähden. 90-luvun alussa alueella 
oli myös kilpailtu ainakin kansallisissa kilpailuissa sekä opiskelijoiden SM-kisoissa, mutta viime 
vuosikymmeninä alue oli saanut olla rauhassa.

Kisojen jälkeen tuli aika paljon kehuvaa palautetta, esimerkiksi:
”Kiitos AM-kisajärjestelyistä, kartta ja radat olivat hyviä, josko melkein ensiluokkaisia� �”.
”Harvoin näkee näin tolokusti tehtyjä pukkeja. Hyvää silmää oli käytetty”. 
Valvoja Kaapro Häkkinen erikseen vielä kehui rastipukkien laatua. ”Tais olla kokeneet tekijät 
asialla”.
Kommentti kokeneelta suunnistajalta: "En oo ikinä juossu noin hyvässä maastossa tai noin hyvällä 
radalla!", ja toinen ”ollaanko todella Keski-Suomessa?”

Korona toi järjestelyihin omat erityispiirteensä, vaikka tilanne oli paljon rauhallisempi tähän 
kevääseen verraten. Yleisöä ei voitu kutsua kilpailupaikalle. Tämä aiheutti vähän etukäteen pohdintaa 
ravintolan väelle, ja iloisin mielin hoitivat homman kotiin.

Tiivis säävarma kilpailukeskus ja lähiparkki helpottivat järjestelyjä. Talkooväkeä oli mukavasti 
paikalla kaikkina aikoina pystytyksestä aina paikkojen siivoukseen asti.  Järjestelyihin osallistuneet 
myöskin vaikuttivat tyytyväisiltä. Jälkikeskusteluissa tuli esille, että eri osa-alueiden osaamisen 
varmistamiseksi voisi toteutuksessa jonkin verran ”kierrättää” porukkaa, ettei samat henkilöt toimisi 
samoissa pisteissä kisasta toiseen. 

Tahvo Rautavuoma



AM-pitkä Leppäveden Nojosvuoressa 2020 Jaakko Liuha 7 v. 

ViPan aktiiveja urheilupuistossa 2020



Pamauksen nuorisotoimintaa

Suunnistusjaoston nuorisovastaava Jari Liuha ja Seuran lasten- ja nuortenliikunnan vastaava 
Salla Turpeinen 

Seuramme johtokunta haluaa jatkaa panostamista erityisesti lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen. 
Tavoitteena on suunnata seuratoimintaa vastaamaan yhä paremmin vihtavuorelaisten lasten ja nuorten 
toiveita sekä järjestää monipuolista toimintaa Laukaaseen, lähelle perheiden arkea. Vuosina 2018–
2020 toteutetussa, opetus- ja kulttuuriministeriön avustamassa seuratukihankkeessa ”Harrasteliikuntaa
Vihtavuoreen” lisättiin Vihtavuoren alueen liikuntatarjontaa, monipuolistettiin eri lajien harjoittelua, 
koulutettiin uusia ohjaajia sekä lisättiin yhteistyötä niin seuran jaostojen välillä kuin muiden 
lähiseudun toimijoiden kanssa. Vihtavuoren koulun ja päiväkotien kanssa suunniteltiin uusia 
yhteistyön muotoja. Suunnistusta käytiin esittelemässä koululla ja järjestettiin lapsille opastusta 
kuntorastien yhteydessä. 

Tänä kesänä järjestämme liikuntapuistossa arkipäivisin kesäkerhoja, joissa käydään läpi kaikkia ViPan
lajeja sekä monipuolisesti muutakin liikuntaa. Suunnistus on yksi kesäkerhojen lajeista, ja luvassa on 
monenlaista suunnistuksen kokeilua. Kesäkerhojen osana järjestetään myös ViPa-cupia, jossa 
kisaillaan ainakin polkujuoksussa, sprinttisuunnistuksessa ja esteratajuoksussa. ViPa-cupiin ovat 
tervetulleita kaikki vipalaiset, niin lapset kuin aikuiset! Kesäkerhojen ohjaajina sekä ViPa-cupin 
suunnittelijoina toimivat seuran kesätyöntekijät Sanni Räisänen ja Laura Ollonen. 
Perheet voivat käydä harjoittelemassa suunnistusta omatoimirasteilla toukokuun ajan. 
Omatoimirasteilla C-rata on ollut nuorille sopivan tasoinen ainakin vanhemman tukemana. 
Kesäkuussa alkanee normaalit tiistairastit, jolloin on tarjolla vielä helpompi D-rata aloittelijoille ja 
pienille suunnistajille. Kannattaa hyödyntää myös naapuriseurojen kuntorastitarjontaa.

Suunta Jyväskylällä on laadukas Hippo-suunnistuskoulu pienimmille, johon kannattaa innostuessaan 
ilmoittautua (21.5. mennessä). Myös nuorten valmennusryhmiä on eri ikäisille ja tasoisille. Suunnan 
taitoharjoitukset ovat usein avoimia, joihin kannattaa mennä rohkeasti mukaan. Lisää tietoa löydät 
Suunta Jyväskylän nettisivuilta. Alueen oravapolkuleiristä ja -kisoista ei ole vielä tarkempaa infoa. 
Alustavasti järjestelyvastuu näyttäisi olevan Jämsän Retki-Veikoilla. 

Jos suunnistus lajina alkaa innostaa enemmänkin, on mahdollista lunastaa lisenssi Suomisport-
palvelusta ja ilmoittautua kisoihin Suunnistusliiton Irma-palvelun kautta. Seura maksaa kaikki alle 18-
vuotiaiden ilmoittautumismaksut. Lisätietoa näistä saat seuran kilpasuunnistusvastaavalta Heikki 
Kekonilta.

Huomatkaa, että vuonna 2021 Keski-Suomessa ja Savossa järjestetään kolmet Suomen 
mestaruuskilpailut. Äänekoskelaisseura Rasti E4 isännöi pitkän matkan kisaa 4.–5. syyskuuta 
Lannevedellä. Viikkoa myöhemmin SM-sprintin järjestää Juvan Urheilijat ja SM-viestin mikkeliläinen
Navi. Syksyn kilpailukalenteri ja lähiseurojen taitotreenit kannattaa hyödyntää valmistautuessaan. 
Kun Jukolakin on elokuun lopulla, niin loppukesän suunnistuskalenteri alkaa olla melko täynnä!

Kuntorastikauden jälkeen syksyllä on tarjolla viime vuotiseen tapaan koko perheen suunnistusvetoja 
helpossa ja turvallisessa maastossa. Ideana on juosta 3–4 noin kilometrin rataa lyhyellä palautuksella. 
Treenit on kaikille avoimia ikään ja taitotasoon katsomatta! Ensi syksylle on suunnitteilla myös muuta
suunnistuksen nuorisotoiminnan kehittämistä. Olemme mukana esimerkiksi Vihtavuoren koulun 
iltapäiväharrastusten järjestämisessä. Jos sinulla on halua olla mukana edistämässä ViPan lasten ja 
nuorten toimintaa suunnistuksen tai laajemmin luontoliikunnan näkökulmasta, niin otathan yhteyttä! 
Yhdessä tekemällä saamme lapsille harrastuksia lähelle kotiympäristöä, kehitämme luonnossa 
liikkumisen taitoja sekä luomme edellytyksiä suunnistustoiminnan jatkumiselle.



Seuraa tiedotusta Vipan nettisivuilla ja Facebookissa @vihtavuorenpamaus!
Vipan yhteystiedot: https://vihtavuorenpamaus.net/jaostot/suunnistus/yhteystiedot/
Suomisport: https://info.suomisport.fi/
Irma: https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view

Hauskaa suunnistuskesää!

ViPan kesäliikuntakerhot ovat olleet suosittuja lasten ja nuorten keskuudessa. Kerhojen 
ohjelmassa on ollut kaikkia ViPan jaostojen lajeja sekä muuta monipuolista liikuntaa. 

Pamauksen suunnistuksen piirteitä jaoston 75-vuotisen toiminnan ajalta, koonnut 
Juha Niemistö

Yleistä alkuvuosikymmeniltä

Jo Pamauksen perustamiskokouksessa vuonna 1934 oli mukana suunnistusaktiivi Aleksi Valkonen, 
mutta vasta vuonna 1946 perustettiin suunnistusjaosto. Ikämiessarjoissa menestyivät jo 50-luvulla 
Martti Korhonen ja Tauno Väisänen. Harrastettiin myös hiihtosuunnistusta. Oli seuran omia 
harjoituksia ja vuonna 1955 käytiin jo Jukolan viestissä. Edellä mainitut herrat Masa ja Tanu olivat 
sen 6. ja avausosuudella. Erityisesti piirinmestaruuskilpailuihin osallistuttiin 50- ja 60-luvuilla paljon. 
Suunnistusmatkoihin käytettiin harvoja henkilöautoja, yleisiä kulkuneuvoja ja myös Vihtavuoren 
tehtaiden autoja. Piirinmestaruusmitaleja saatiin runsaasti, myös naisten viestistä voitto tuojina Leena 
Niemi, Leena Halinen ja Pirkko Jussila. Nuoretkin voittivat 18-vuotiaiden sarjassa joukkueessa E. 
Putkonen, A. Väisänen ja V. Valkonen viestin. Valtakunnallisesti menestynein oli kuitenkin 
henkilötasolla ja edelleen kautta koko jaoston historian Tauno Väisänen, joka vuonna 1963 nappasi H 
50-sarjan Suomen Mestaruuden. 

https://vihtavuorenpamaus.net/jaostot/suunnistus/yhteystiedot/
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view
https://info.suomisport.fi/


Alkuvuosikymmenistä on mainittava myös koko Tammelan seitsemän miehen veljessarja, joista 
vanhimmat Matti ja Pentti ottivat jo 50-luvulla useita piirinmestaruuksia kesä- ja hiihtosuunnistuk-
sessa. Matti juoksi jo nuorena ViPan historian ensimmäisessä Jukolassakin. Tammelan pojat 
veljesjoukkueena kilpailivat aluksi ViPan (eka kerta ilmeisesti vuonna 1967) ja sittemmin Laukaan 
Urheilijoiden rivissä 19 kertaa. Vuonna 1969 Pentti ja Seppo Tammela sekä Paavo Peisa nousivat 
ViPan edustajina SM-viestissä hienosti hopealle. Nuorten piirin kärkipäähän kuuluivat myös Jussi 
Peisa ja Hannu Natri. Vuonna 1974 Arvo, Esko ja Pentti Tammela sekä Hannu Natri voittivat 
kansallisen viestin Savonlinnan lähellä. Nuorista nousi aivan piirin kärkeen 80-luvun aikana mm. 
Pekka Rahkonen. Veteraanisuunnistajien SM-kisoista vipalaiset saivat suuren määrän mitaleja, joita ei 
ole tässä histotriikissa laajemmin eritelty.

1970-luvulla ViPan suunnistus muuttui veteraanipainotteiseksi, joten nuorisotoimintaa pyrittiin 
aktivoimaan nk. kiintorastein ja aloittamalla tiistairastit (myös nk. piirikunnalliset) monin radoin. 
Tämä nostikin suunnistusaktiisuuden laajemmalle tasolle. 20-30 harjoitusta oli kesässä ja alettiin 
tarvita yhä uusia karttoja. Oli kiertopalkinto aktiivisimmalle. Leimaus tapahtui iltarasteilla värikynällä
kartan reunaan ja sittemmin pihtileimauksena vuosituhannen loppuun saakka, kunnes siirryttiin 
sähköiseen leimaukseen emitjärjestelmän kautta. Kartat piirrettiin harjoituksiin yksi kerrallaan, mikä 
vaati suurta tarkkuutta. 

Kartoituksesta

Peruskarttoja käytettiin paljon suunnistuskarttoina mittakaavassa 1:20000.  Ohessa vuoden 1967 
karttaa Vihtavuoren taajamasta. Peruskarttoja voi selailla koko Suomesta, mutta  katsellaanpa vähän 



Vihtavuoren taajaman tilannetta noin 50 vuotta sitten  Asutusta oli pääosin kolmessa rykelmässä eikä 
kerrostaloja nähty. Kylän ympärillä oli helposti tavoitettavaa metsä- ja mäkialuetta eli erinomaista 
seutua suunnistuksen opetteluun. Modernimpaa karttajälkeä saatiin, kun 1970-luvun lopulla Matti 
Suutari teki maastotyön Vihtavuoren koulun ympäristöstä ja kartta 1:5000 painettiin Keski-Suomen 
Keskusammattikoululla vuoden 1979 alussa. Kartassa oli aloittelijoita varten myös selvitys 
karttamerkeistä. Karttaa käytettiin peruskoulun tarpeisiin. Koulun ympärillä kun oli mainio maasto. 
Värejä oli neljä, mutta kartta oli selkeälukuinen.



Työkaverit Matti Suutari ja Aimo Lehtimäki tekivät seuraavina vuosina yhteistyötä Vihtavuoren ja sen
lähialueiden kartoittamisesta Vihtamäkien osalta ja taajaman osalta sekä 80-luvun puolivälissä nk. 
Pertunniemen alueesta Leppäveden vanhan koulun läheltä. Vihtamäkiin laitettiin kiintorastisto, joita 
itsekin kiertelin vielä 1980-luvun puolivälissä. Vihtamäen kartalla pidettiin myös ensimmäiset  
kansalliset kilpailut. Jo noilla kartoilla ViPan aktiivisuunnistajat avustivat maastotyössä. Vihtamäkien 
kartta oli maastopohjaltaan aika vaativa suurin korkeuseroin ja kivikuvaus turhankin tarkka. 

Paljon helpompi maasto löytyi Vihtavuoren taajaman ympäristöstä Lammasmäestä ja Kuhajärvien 
rantamaisemista. Vuonna 1982 Aimo Lehtimäki teki erittäin tarkan työn eli Vihtavuoren 1:10000 
kartan ja siitä tuli vuosiksi tiistairastien yksi tapahtuma-alue. Kartan paperilaatu oli erinomainen. 
Kartan reunasta saattoi lukea Keski-Suomen kartta-asiamiehen nimen, Reino Vepsäläinen. 

Samoihin aikoihin ”Retu” Vepsäläinen teki mittavaa työtä eräiden ViPan aktiivien kanssa Hietasyrjän 
suppa-alueen, Lankamaalla Kangasahon leirialueen lähistön ja Puttosenmäen alueen kartoittamisessa 
(apunaan Kauko Natri) sekä erityisesti Kärkkään alueen kartoittamiseksi. Kärkkään koululta 
järjestettiin vuonna 1984 ViPan 50-juhlavuoden kunniaksi nk. Tarkkailukisat, joissa uunituore kartta 
laittoi kilpailijoiden ja myöhemmin iltarastilaisten taidot koville. Retun ohella maastotyötä laajalla 
korpialueella tekivät Tarmo Ahola, Jaakko Kaarre, Kauko Natri, Aimo Lehtimäki ja Matti Suutari. 
Tarmon mukaan Retu itse  piti koulutusta maastotyön tekijöille. Lankamaan alueen kartoilla ym. 
järjestettiin nk. yö- ja päiväkilpailuja eli vuorokauden aikana oli kaksi suunnistusta.

1990-luvulla kartoitukseen alettiin sitten käyttää myös seuran ulkopuolista väkeä, mm. Vuonteen 
alueella Matti Keskistä ja Jussi Silvennoista sekä Leppäveden Tiituspohjan takamaastossa Timo 
Sivilliä. Kartoitukseen kouluttautui samoihin aikoihin oman seuran huippusuunnistaja Juha Lehtimäki.
Karttojen päivittämisissä tekivät hommia myös Janne Valkonen ja myöhemmin Alpo Huisman. Viime 
vuosikymmeninä uusia kartta-alueita on toteutettu runsaasti ja niiden sijainnit löytää osoitteesta 
https://vihtavuorenpamaus.net/jaostot/suunnistus/kartat/, jossa on mainittuna viimeisen 38 vuoden 
ajalta koko Laukaan alueen yli 50 suunnistuskartta-aluetta. Kaikkia karttoja ei enää ole saatavilla ja 
päivityksien määrä on suuri. Ensimmäinen varsinainen sprinttikartta valmistui 10 vutta sitten Laukaan
keskustaajamaan. Kartoituksessa oli mukana myös Laukaan kirkonkylän koulun opettaja Jarmo 
Puttonen. Leppäveden eteläosiin valmistui viime vuonna Nojosniemen kartta sekä on valmistumassa 
Hallamäen kartta. Vielä kauempana edessä on suunnitelmissa kartta Lievestuoreen ajoharjoitteluradan 
lähistöltä.

Vihtavuoren Pamauksen junailemalla aktiivisella kartoutuksella on ollut arvaamattoman merkittävä 
rooli koko Jyvässeudun ja Keski-Suomen suunnistuksen mahdollistamiseksi. Äskettäin eläkkeelle 
jääneen vapaa-aikatoimen johtajan Seppo Virran tuki on ollut hyvä asia mm. maakuntasuunnistusten 
järjestämiseksi. Näitä Laukaa on saanut osakseen kolme, viimeisimpänä Pamauksen toteuttama  
interaiktiivinen tapahtuma Valkolan tien varressa pari vuotta sitten. 

Muutamista  aktiiveista 

Vihtavuoren Pamauksen suunnistustoiminnan kokonaisuus on nykyisin varsin laaja. Jaoston 
puheenjohtajina ovat toimineet viimeisen 45 vuoden aikana Reino Vepsäläinen, Hannu Natri, Aimo 
Lehtimäki, Risto Häkkinen, Juha Niemistö, Taisto Kotila, Petri Alvoittu ja nykyisin Juha Tolonen-
näistä Retu, Risto, Juha ja Taisto pidempiä jaksoja.Vastuualueita on jaettu kartoitukseen, 
kuntosuunnistukseen, kilpailutoimintaan ja ilmoittamiseen, nuorisovastaavuuteen, sihteeritoimintaan 
ym. Jaosto on kehittänyt ilman kokouspalkkioita jo 75 vuotta Vihtavuoren kylää,  Vihtavuoren 
yrityksiä, ja koko Laukaata tukevaa liikuntamuotoa. Kartta, kompassisuunta ja matkamittaus olivat jo 
alussa ydinsanoja rastien löytämiseksi. Nyt kartanlukutaito on yhä merkittävämmässä asemassa. 
Karttojen mittakaavoja on muokattu 1:20000 peruskartoista aina 1:4000 sprinttikarttoihin. Värejä on 
tullut lisää. Tulospalvelu, iltarastien toimihenkilöt, rastilehtien toimittaminen ja nettisivujen 
kokoaminen ovat laajentaneet toiminnan värikkyyttä jo ”ammattimaiseenkin” suuntaan. Silti 

https://vihtavuorenpamaus.net/jaostot/suunnistus/kartat/


yksittäisten henkilöiden tai perheiden panos on säilynyt. Kuntosuunnistajista kilpasuunnistajiin, 
Jukolan viestin kävijöistä hiihtosuunnistajiin jne. On ollut myös moottorikelkkaurien tekijöitä, 
suunnistustarvikkeiden varastoijia ja rastilehden toimittajia. On hyvä kuitenkin muistaa, että 
perustyötä on tehty erityisesti ruohonjuuritasolla. Mainitsen muutamia jo edesmenneitä ydinhenkilöitä
ja persoonallisuuksia. Heidän vaikutuksensa näkyy vuosienkin jälkeen.

Suunnistuksen pitkäaikaiseksi innostajaksi nousi Laukaassa jo 60-luvun alussa Reino ”Retu” 
Vepsäläinen. Vielä 50-luvun lopussa hän juoksi Ruokolahden Rajun riveissä Jukolassa mutta 60-
luvun alusta lähtien Laukaan Urheilijoiden joukkueessa. Sittemmin hän kunnostautui ViPan väreissä 
pitkään veteraanina yösuunnistuksessa sekä hiihtosuunnistuksessa aina SM-mitaleille asti. ”Retu” oli 
persoonallinen kansan mies, innokas suunnistaja, kartoittaja ja valmentajakin. Omasta perheestä tytär 
aloitti jo nuorena iltarasteilla, kansallisissa kilpailuissa ja Venlojen viestissä. Retu nähtiin lähtöviivalla
vielä 1980-luvun puolella mm. Tauno Väisäsen ja Kari Kekonin kanssa hiihtosuunnistuksen SM-
viestissä ja pronssimitalit he saivat vuonna 1983. Veteraanisuunnistajien toiminta oli ViPan ohella 
melkein yhtä rakas. Osa vanhemmista suunnistajista piti veteraanisuunnistajien SM-kisoja jopa 
suuremmassa arvossa kuin valtakunnallisia yleisiä kisoja. Retu, Pentti Harjula ym. olivat mukana 
myös organisaation valtakunnallisessa hallinnossa.

Kartoittajana Retu teki mittavaa työtä. Hän myös keräsi meitä kilpailuihin ilmoittautuneita ja välitti 
eteenpäin kisajärjestäjille, tilasi Jukolan viestiin kuljetusta, seurasi kisoja aivan maaliviivalla ja oli 
mahtava tarinaniskijä. Vuonna 1980 pidettiin valtakunnalliset tarkkailukilpailut 700 osanottajalle, pari 
vuotta myöhemmin veteraanisuunnistajien SM-kisat ja sitten huipputapahtuma - sunnistusjaoston ja 
koko urheluseuran historiassa - oli kesällä 1984, kun seura täytti 50 vuotta. Kärkkään koululta 
järjestetyissä tarkkailukilpailuissa oli tuhat osanottajaa. Retu oli suunnistuspersoona, joka sai ilokseen 
nähdä harrastuksen laajenevan merkittävästi mm. Jukolan ja Venlojen viestin osanottajien kasvuna 
sekä valtakunnallisesti että oman seuran piirissä. 1984 tarkkailujen kisakartta löytyy myös kyseisen 
vuoden Rastivuosikirjasta. Vuonna 1984 oli Jukolan viesti Vierumäellä. ”Käypäs Juha ostamassa 
minulle kahvit”, sanoi Retu. ”Tuossa on rahat. Muista tuoda 10 palaa sokeria!” Muistiin on jäänyt tuo 
makean määrä ja Retun makuulavitsa, jonka hän levitti sotilastelttaan. 

Vielä 1990-luvun taitteessa järjestettiin Retun lempilajin hiihtosuunnistuksen aluemestaruuskisat 
Vuonteella, mutta sen jälkeen tästä suuritöisestä talvitoiminnasta ja latusuunnistusten järjestämisestä 
jouduttiin ViPassa luopumaan. Osin siihen vaikuttivat myös leudot talvet ja lumen vähäisyys. 
Hiihtosuunnistuksen puuhamies oli moottorikelkkoineen Kauko ”Kake” Natri, joka myös hoiteli 
ViPan suunnistusvälinevarastoa piharakennuksessaan vuosien ajan Laukaan Aseman lähellä. 

Aimo ”Ami” Lehtimäki teki mittavan työn kartoituksen, iltarastijärjestelyiden, kisaorganisaatioiden 
ja erityisesti tilastoinnin sekä taloudenhoidon parissa. Tarkka ja siisti työ ”kotitoimistolla” tuotti paljon
perusmateriaalia koko jaoston ja laajemminkin Keski-Suomen suunnistuksen historiaa varten. Kauko 
Natrin jälkeen Lehtimäen autotallilta kerättiin vuositolkulla iltarasti- tai kilpailumateriaalia. Sadat 
keskustelut ja arvioinnit käytiin autotallin oven edessä. Kilpailutoimiston töissä rutinoituivat Amin 
omat pojat Juha ja Pasi sekä monet nykyisin jo vuosikymmeniä iltarastiosaamisen saralla toimineet 
urheiluseuralaiset. Amin leppoinen olemus ja rehevä nauru säilyvät monen mielessä. Harmittavasti 
kesäinen perjantai ennen vuoden 2011 Jukolan viestiä jäi Aimon elämän viimeiseksi elinpäiväksi.  

Tauno ”Tanu” Väisänen oli hyvin persoonallinen suunnistaja. Hän edusti vanhaa suunnistustyyliä – 
suunta ja matkamittaus -  mutta oli myös erittäin kovakuntoinen. SM-kullan lisäksi hän oli kerran 
myös hopealla ja yksi kultamitali jäi saamatta leimauksen unohduttua sillalla. Piirinmestaruuksia oli 
suuri määrä. Muistan kuinka 80-luvulla kilpailuissa oli nk. ikätasoituksia. Sarjatkin taisivat olla 
numeroitu eiviidelläjaollisina. Vaikka Tauno ei tykännyt ikänsä kertomisesta, tuosta ikähyvityksestä 
oli hyötyä monelle veteraanille ja varmaan hänellekin innon säilymisessä, kun samassa sarjassa 
nykyisin voi olla lähes kuusi vuotta toisistaan iältään eroavat kilpailijat. Tauno oli innokas laulaja, 
jonka tenoriäänellä esittämä Sylvian joululaulu Kemiran Kerhon joulujuhlassa jäi mieleen. Tauno ei 



vain laulanut vaan näytti käsin ”sä tähdistä kirkkain nyt loisteesi luo sinne Suomeeni kaukaisehen”. 
Tauno halusi hiljentää autoilijoiden vauhtia oravarikkailla lähialueilla. Itsekin kerran hautasin hänen 
kanssaan kurren meidän kotimme viereen Myös Taunon pojat olivat monenlaisessa kuntourheilussa 
mukana.

Retun, Kaken, Amin ja Taunon lisäksi muita jo edesmenneitä ja hyvin persoonallisia suunnistajia ja 
toimitsijoita olisi pilvin pimein, mutta mainitsen vain yhden. Alkuvuosikymmenten SM-tason 
kärkipään veteraani oli Kari Kekoni, joka otti iäkkäänä SM-yöpronssin vuonna 1994. Karin kanssa 
kerran käytiin heinäkuun lopulla 1988 torstai-illan kansallisissa Padasjoella. Osanottajia oli peräti 700 
ja maasto oli tosi vaativa. Satuin itse osumaan huonommin rasteille kuin Kari, joka tapansa mukaan 
oli kärkipäässä. Minä löysin kuitenkin valtavan hyvän kanttarellipaikan ja niinpä me kisojen jälkeen 
iltamyöhään vielä kerättiin muovikassillinen herkkuja. ”Voi peijooni”, oli Karilla tapana sanoa. Kari 
oli monelle mieluinen kaveri myös Jukolan vaihtopuomilla, kun toi sinne vaatepussin varsinkin kun 
sattui koleahko keli yöosuuksien aikaan. Kari oli mielellään mukana Jukolassa vaika ei juossutkaan, 
mutta oli kuitenkin vielä 1993 mukana 6. osuudella Paimiossa. Karin pojista Pekka ja varsinkin 
Heikki on suunnistanut pitkät pätkät Vipan riveissä ja myös tytär Anna-Liisa oli mukana venlojen 
viestissä. 

Historiaa 90-luvulta nykypäiviin

Edellä on jo mainittu suuri määrä aluemestaruuksia ja mitaleja, joita ViPan suunnistajat, 
hiihtosuunnistajat ja latusuunnistajat ovat ottaneet. Piirinmestaruuksia tuli vuosina 1984-2004 peräti 
108 kappaletta. Melkoinen mitalirohmu oli Jussi Karelo 22 mestaruudellaan ja vuonna 1994 Jussi 
Karelo voitti SM-erikoispitkillä hopeaa H 16-sarjassa Viitasaarella ja jo edellämainittu Kari Kekoni 
yösuunnistuksen pronssin. Olli Väätäinen menestyi Koululiikuntaliiton kisoissa samana kesänä 
pronssillaan. Vuonnna 1995 Kari otti sitten viimeisen mitalinsa yösuunnistuksessa eli hopeaa H 75-
sarjassa.

1990-luvulla aivan kansalliseen kärkeen nousi Juha Lehtimäki, joka ankkuroi Laukaan 
maakuntaviestivoittoon vuosina 1997 ja 2001. Hän voitti pääsarjassa myös kansallisia kilpailuja ja oli 
ratajuoksijana sekä hölkkätapahtumissa usein parhailla sijoilla. Hannu Väätäinen menestyi 
hiihtosuunnistuksessa ollen parhaimmillaan 5. veteraanien MM-kisoissa vuonna 2002 sarjassa H45. 
ViPan rasteilla ja maakuntasuunnistuksessa juoksi jonkin aikaa myös Harri Poutiainen, joka oli 
TuMen joukkueessa vuonna 2001 Jukolahopealla ja Jarmo Heiskanen, joka toi uudenlaista 
valmennusta seuran toimintaan. Hänen valmennusoppiaan hyödynnettiin laajasti Jyvässeudulla. 
Näihin aikoihin ViPan miehet osallistuivat Viestiliigaan ja SM-kisoihin. Kerran Juha Lehtimäki oli 
avausosuudella leimaamassa jopa koko viestin kärjessä. 

Jaoston toiminnan alkuvuosina korostui miesten osanotto, olihan mm. Jukolan viestin rinnalla aluksi 
vain yksittäisten venlojen juoksu, mutta piiritasolla ja Kemiran kisoissa oli myös naisten 
suunnistuksen mitalisteja useita. Seuran riveistä nousi 1970-luvulla piirin ja lopulta Suomen kärkeen 
Tarja Hämäläinen sittemmin Silvennoinen, joka menestyi ensin Viitasaaren Suunnan ja lopulta 
Kalevan Rasin riveissä, ottaen vuonna 1989 historian ensimmäisen keskimatkojen naisten Suomen 
mestaruuden ja vuonna 1992 Vehkalahdella Venlojen viestin kylmähermoisesti voiton 
ankkuriosuudella. Tarja kävi myös Maailmancupin kisoissa. 1980-luvulta ViPan suunnistus laajentui 
varsinkin iltarastien osalta ja Venlojen viestin osalta niin, että tyttöjä ja naisia on ollut mukana 
kymmenittäin, myös jaoston jäseniä. Hiihtosuunnistuksessa on koputeltu muutaman kerran myös SM-
tasoa myöten kymmenen parhaan joukkoon mm. Elina Alvoittu oli vuonna 2006 5. hisun SM-
keskimatkalla sarjassa D 16. ViPan riveissä kesäisin suunnistanut nuori Maiju Kovanen on menestynyt
nuorten hiihtosuunnistuksessa viestin  MM-kultaan saakka ja mitaleille myös MM-ampuma-
suunnistuksessa tosin näissä muiden seurojen riveissä. 

Kesäsuunnistuksessa Pentti Harjula on ollut SM-keskimatkoilla pari kertaa plaketeilla samoin Tauno 



Hämäläinen yösuunnistuksessa. ViPan riveihin saatiin toistakymmentä vuotta sitten Heikki Kettunen, 
joka kävi ankaran taistelun H 35 -sarjan yhteislähdössä erikoispitkien voitosta Suomusjärvellä vuonna 
2008 jääden hopealle vain 7 sekunnin erolla. Olimme Kauko Salosen kanssa huutamassa Heikille 
kiriapua ja tippa tuli linssiin. Kake alkoikin käyttää Heikistä tuolloin nimeä ViPan Sorsuu, koska 
Thierrystä Kalevan Rastin miehestä käytettiin nimeä Tero Kettunen. Hurja huuto nostettiin Heikille 
myös Kytäjän Jukolassa 2010, kun hän tuli avausosuudelta ViPan paidassa 7:ntenä ja vain sata metriä 
kärjelle eli Antti Anttoselle hävinneenä. 

Pyöräsuunnistuksessa toinen Kettunen eli Markus nappasi kaksi hopeista SM-mitalia sarjasta H 35 eli 
sprintissä ja pitkällä matkalla vuonna 2009. Seuraavaa ViPan SM-mitalia pitikin sitten odottaa varsin 
pitkään. Heikki Kettunen edusti välillä jo Vaajakosken Terääkin ja saalisti sieltä viestimitaleja, mutta 
palattuaan ViPaan hän menestyi kesällä 2020 erinomaisesti H 45:ssä ja otti hopeaa SM-yöstä  
Joensuun lähellä Pärnävaarassa. Lisäksi sijoituksia eri kisoissa kärkijoukkoon on Heikillä ollut 
kymmenittäin mm. rastiviikoilla. Pärnävaarassa myös Matti Virtanen sijoittui hienosti ollen H 70 
-sarjassa neljäs. Muista kansallisella ja laajemmallakin tasolla menestystä saaneista viime vuosien 
suunnistajista voisi mainita myös Marko Kivelän. Suunnistusjaosto on valinnut joka vuosi jaoston 
parhaan suunnistajan ja palkinnut 1-luokan suunnistajia sekä Am-mitalisteja ym. Monia vuoden 
suunnistajan palkintoja ovat saaneet Kari Kekoni, Jussi Karelo, Juha Lehtimäki mm. neljä perättäistä 
vuotta 90-luvulla, Heikki Kettunen

Hiihtosuunnistajat toivat aluemitaleita suuren määrä, kunnes pääosa aktiiveista siirtyi IPR:n riveihin 
runsaat 10 vuotta sitten. Sieltä Ismo Paukulla on jo useita SM-mitaleita mm. parisprintin voitto. Juha 
Tolonen otti keskimatkalla SM-hopeaa sarjassa H 65 tänä vuonna 2021. Myös Hannu Väätäinen ja 
Kauko Salonen ovat voittaneet SM-pronssia viestissä. 

Iltarastien järjestäjänä ViPa on ollut pitkään Keski-Suomen kärkipäätä sekä määrällä että laadulla 
mitaten. Monet naapuriseurojen suunnistajat ovat nauttineet esim. Hietasyrjän suppamaastosta tai 
Harisenmäen jylhistä rinteistä. Suunnistuskoulua on pyöritetty viime vuosikymmenellä monina 
vuosina ja parhaimmillaan on ollut mukana kymmeniä lapsia. Puuhahenkilöitä on paljon: Risto 
Häkkinen aikanaan, Pia Westerberg, Jari Liuha, Turpeiset jne. Parina viime kesänä omatoimirastit ovat
keränneet myös kokonaisia perheitä etsimään kaikessa rauhassa ja omana aikanaan oransseja 
rastilippuja. Iltarastien kävijämäärässä saavutettiin vuonna 2012 2000 suunnistussuorituksen 
rajapyykki ja eri osanottajia oli peräti 364. Parhaimmillaan tiistairasteilla on illan mittaan edennyt yli 
200 pihkaniskaa. Merkittävä tapahtuma oli iltarastien ja kilpailujen lisäksi erityisesti Unto Eskelisen 
ideoimat, vuosina 2013 – 2018 järjestetyt Rogainingkisat. Rogaining on matalan kynnyksen 
suunnistusta, jossa ei ole ratoja vaan joukkue saa pisteitä määräajassa löytämistään rasteista. Vuosien 
2016 - 2018 rogainingit järjestettiin yhteistyössä Peurungan kanssa. Tiedotus, sponsorien kerääminen 
ja toiminnan organisointi vaati tässä tapahtumassa suurta huolellisuutta ja innostusta. Unskin rinnalla 
sponsorirahojen ja talkootoiminnan järjestelyistä on mainittava ennen muuta Petri Alvoitun mittava 
työ. Talkoorahoja on saatu jo vuosia sitten mm. Vihtavuoren tehdasalueen siivouksista mutta 
toistakymmentä vuotta erityisesti kerrostalojen kalusteidenkantotalkoista mm. Topikeittiö-
organisaation kautta. Vipan suunistusta ovat tukenut myös paljon eri monistamispaikat kuten viimeksi 
Sovatek.

ViPan sunnistusjaoston on hyvien karttojen ja kohtalaisen laajan aktiivisen suunnistusväen johdosta 
ollut varsin helppo hyväksyä järjestettäväkseen sekä aluemestaruus- että kansallisia kilpailuja. SM-
tason kisoista on luovuttu vaikka niistäkin on keskusteltu. Viimeisin normaalimatkojen ja viestin AM-
kisa pidettiin Nojosvuoressa Leppävedellä. Kilpailijoiden palaute oli erittäin kannustavaa ja 
positiivista kuten Tapani Rautavuoman kirjoituksesta voimme lukea tästä lehdestä. Kahden 
maakuntasuunnistuksen järjestäminen on onnistunut yli odotusten ja nk. Kurkocupissakin on taisteltu 
ViPan junailemilla kartoilla syksyn yösuunnistushäppeningissä. 
Jukolan viestiin vipalaisia on osallistunut eri joukkueissa varmaan lähes koko jaoston toiminnan ajan, 
mutta ensimmäinen tilastollinen merkintä löytyy vuodelta 1955 Kangasalta ja viimeinen samasta 



paikasta vuodelta 2019. Netistä löydettävissä tilastoissa on varhaisemmilta vuosilta suuria puutteita ja 
epätarkkuuksia, joten niihin on suhtauduttava kriittisesti. Ohessa kuitenkin joitakin seuramme 
osanottomäärällisesti merkittäviä saavutuksia. 

Jukolan viesti, Venlojen viesti ja Nuorten Jukola

Miesjoukkueitten määrä
ja krt

Ensimmäinen vuosi Paras sijoitus/vuosi

1  joukkue 8 kertaa 1955 34/1966 Maaliin 300 joukkuetta

2  joukkuetta 12 kertaa 1973 55/1977 Maaliin 477 joukkuetta

3  joukkuetta 11 kertaa 1985 228/1994 Maaliin 947 joukkuetta

4  joukkuetta 11 kertaa 1995 123/1996 Maaliin 963 joukkuetta

5  joukkuetta 13 kertaa 1997 102/2003 Maaliin 1053 j.

Naisjoukkueita krt Ensimmäinen vuosi Paras sijoitus 

1 joukkue 17 kertaa 1978 110/1980 Maaliin 191 joukkuetta

2 joukkuetta 12 kertaa 2000 297/2002 Maaliin 694 joukkuetta

3 joukkuetta 6  kertaa 2013 206/2019 Maaliin 1624 j.

Nuorten joukkueita

1 joukkue  5 kertaa 1986 83/1991 Maaliin 191 joukkuetta

2 joukkuetta  1 kerta 1990 83/1990 Maaliin 215 joukkuetta

Miesten 34. sija on absoluuttisesti paras sijoitus vuonna 1966 mutta vuoden 2003 saavutus Sulkavalla 
on suhteessa paras eli parhaan kymmeneosan joukkoon pääsy. Naisten kohdalla viimeisin eli 
Kangasala on ylivoimaisesti parhain eli yhden kahdeksasosan pariin. Nuorten Jukolassa taas löytyy 
kaksi sijoitusta puolenvälin paremmalle puolelle, joista vuosi 1990 parempi. Yksittäisistä juoksijoista 
viime vuosikymmeniltä on sadan parhaan osuusajan joukossa Juha Lehtimäellä 6 kertaa, joista paras 
Pärnävaarassa vuonna 2000 63. Heikki Kettusen 7. sija Kytäjä -Jukolan avausosuudella on kaikkien 
aikojen paras avausosuus vipalaisten Jukola-historiassa. Avausosuuden loppuun juoksi 1506 henkilöä 
(miehiä ja naisia) hyväksytysti. Heikki oli muuten koko osuuden aivan kärkiletkoissa. ViPan historian 
alkuvuosikymmeniltä löytyy osuusajoissa Seppo Tammelan 3. sija vuonna 1978 Kuoreveden 3. 
osuudella 562 suunnistajan joukossa ja Erkki Tammelan 4. sija 5. osuudella vuonna 1968 300 
suunnistajan joukossa. Myös Arvo Tammela leimasi avausosuuden jälkeen vuonna 1967 vain 50 
sekuntia kärjestä sijalla 18. Sepon juoksussa oli se ViPan historian huipputekijä, että hän otti kärkeä 
kiinni yli 12 minuuttia ja leimasi valtavassa letkassa enää minuutti ja 18 sekuntia kärjen jälkeen. 
Kärjessä muuten leimasi eräs Juha Mieto. 

Yhteensä miesten joukkueita on ollut 154 kappaletta eli 1078 miestä, Venlojen 59 kappaletta eli 236 
naista ja nuorten 7 kappaletta eli 49 nuorta. Varovasti arvioiden viestiosuuden on hoitanut loppuun n. 
1000 miestä ja 200 naista sekä 50 nuorta. Joukkoon on sattunut hylkäämisiä tai keskeyttämisiä. 
Tarkkaa tietoa vipalaisten Jukolamäärästä on mahdoton selvittää, mutta meitä yli kolmekymmentä 
peräkkäin kertaa juosseita lienee joitakin. ViPaa monesti edustaneen Seppo Tammelan 60 Jukolaa on 
ylivertainen koko Suomessa. Joka tapauksessa kahdeksan Venla- plus Jukola-joukkueen määrä niinkin
pienessä ”kyläseurassa” kuin Vipassa on merkittävä saavutus ja osoitus yhteishengestä. 



Kesän 2020 menestyksestä

Kilpasuunnistus viime kesänä alkoi oikeastaan vasta kesäkuussa nk. Jaken 50-vuotisrasteista ja jatkui 
aina yösuunnistuksen SM-kisoihin saakka. Veteraanipuolella ViPa sai erinomaisia saavutuksia. Heikki
Kettunen otti hopeaa SM-yössä H 45-sarjassa ja Matti Virtanen 4. sijan H 70-sarjassa. Heikki oli SM-
erikoispitkilläkin 5. ja otti useita kansallisia voittoja mm. Sisä-Suomen rastipäivien molemmat päivät 
sekä AM-keskimatkan plus AM-yön voitot. H 40-sarjassa Antti Turpeinen oli SM-keskimatkan 
finaalissa 7. Juha Tolonen H 60 oli SM-erikoispitkillä 8. Kansallisissa Sisä-Suomen rastipäivillä Ismo 
Paukku H 60 oli eka päivänä toinen ja Antti Turpeinen H 40 ja samoin Topi Turpeinen H 10RR 
kolmas.Topi oli myös II päivänä kolmas. Jari Liuha H 45 menestyi Lahti-suunnistuksen II päivänä 
ollen toinen. Lummukkagamesissa Topi Turpeinen oli II H 10 RR ja Matias Liuha III H 16-sarjassa 
sekä Mikko Turpeinen 4. H 14 -sarjassa. Antti Turpeinen H 40 ja Matti Virtanen H 70 oli ko. kisoissa 
myös hopealla ja Ismo Paukku H 60 pronssilla.Am-pitkillä Otto Liuha otti Nojosvuoresta pronssia H 
16-sarjassa. AM-yössä Matti Virtanen H 70 voitti hopeamitalin. 

Heikki Kettusen ajatuksia, kuvassa hopeamitali kaulassa Pärnävaarassa 2020 
yösuunnistuksen SM-kisoissa

1. Miten ja milloin innostuit suunnistuksesta?
Tykkäsin jo ihan kouluaikoina suunnistuksesta, kun sitä pääsi liikuntatunnilla kokeilemaan noin 1-2 
kertaa vuodessa peruskartalla. Mitään opetusta suunnistukseen ei silloin toki annettu. Laitettiin vain 
kartta ja kompassi käteen ja sitten sai mennä itse selviytymään parhaansa mukaan. Kompassista tiesi 



sen verran, että neula osoittaa pohjoiseen, mutta vaikka suunnanottamisesta ei ollut tietoakaan. Tuskin 
oli opettajallakaan. Seuraavaksi suunnistusta tuli kokeiltua armeijassa ja pärjäsinkin siellä kilpailuissa 
varsin hyvin, niin pitkään kunnes eteen annettiin oikea suunnistuskartta. RUKn mestaruuskisojen 
finaalissa näin suunnistuskartan ensimmäisen kerran, kun sen lähtömerkin jälkeen otin 
karttaämpäristä. Kartan merkinnät ja tarkkuus poikkesivat sen verran reippaasti peruskartasta, ettei 
suunnistaminen oikein luonnistunut. Armeja-aikojen jälkeen kokeilin suunnistusta seuraavan kerran 
noin 8 vuoden päästä. Kesäkuun puolivälin paikkeilla vuonna 2000 uskaltauduin ensimmäistä kertaa 
menemään iltarasteille. Jalkapallon puolelta tuttu kaveri kysyi siellä yllättäen, että olisiko minulla 
mitään tekemistä tulevana viikonloppuna ja kun minulle ei mitään tähellisempää tekemistä sattunut 
olemaan, värväsi hän minua Jukola-joukkueeseensa, vaikka sanoin, etten sitten osaa suunnistaa. 
Koska sillä ei kuulemma ollut niin väliä, lupauduin mukaan Pärnävaaran Jukolaan joukkueessa ”Onni 
ja Oikaisijat”, yhden iltarastikäynnin vankalla kokemuksella. Onnistuin kuitenkin heti juoksemaan 
joukkueen siihenastisen parhaan suorituksen osuussijoitusten perusteella. Siitä lähtien olenkin sitten 
juossut Jukolan viestissä aina kun se vain on järjestetty. Seuraavina vuosina kävin iltarasteilla 
muutama kerran vuodessa ja kilpailussa käymisen aloitin suoraan Kainuun rastiviikoista 2005, Vipan 
riveissä.

2. Millainen on mieluisin suunnistusmaasto ja millä perusteella?
Kainuun rastiviikon maastot ovat olleet kesän mukavimpia maastoja, muutamaa poikkeusta lukuun- 
ottamatta. Hienoa oli suunnistaa myös Saariselän maastoissa Tunturisuunnistuksessa vuonna 2015. Eli
hyväpohjaiset maasto ovat aina olleet varsin mieluisat ehkä siksi, että kartan lukeminen ja vauhdin 
pitäminen ovat paljon helpompaa, kun jalkoihin ei tarvitse katsella niin paljon.

3. Mitkä ovat muistorikkaimpia kilpailuja?
Mieleen on jäänyt etenkin ne muutamat kisat, jotka on sujunu hyvin ja ehkä paremmin kuin on 
itsekään osannut odottaa. Ainakin niitä haluaa muistella mieluummin kuin niitä epäonnistuneita 
suorituksia, vaikka kyllähän niistäkin muutama on hyvin muistissa. Mutta kyllä Kytäjä Jukolan 
avausosuus vuonna 2010 oli tietysti jännittävä ja hieno kokemus. Samoin H35-sarjan erikoispitkän 
SM-kisa Suomujärvellä 2008 oli varsin iloinen yllätys. Jostakin syystä mieleenpainuvimpia ja 
jännittävimpiä kokemuksia on kertynyt erityisesti yösuunnistuksista. Kurkocupin kisat on tässä ihan 
oma lukunsa. Myös viime vuoden SM-yö on vielä hyvin muistissa, vaikka päällimmäisenä siitä onkin 
pieni harmitus muutaman ratkaisevan virheen vuoksi. Joskus taas, itse ”suunnistussuorituksesta” ei 
muistikuvia tai reitinvalintoja ole välttämättä ollut paljoakaan muille kerrottavaksi, vaikka suoritus on 
ylittänyt omatkin odotukset, kuten nyt vaikka muutaman kerran TioMilan pitkänyön jälkeen.

4. Onko Sinulla ollut esikuvia suunnistuksessa?
Aloitin suunnistusharrastuksen sen verran vanhemmalla iällä, ettei esikuvia oikeastaan ole ollut. Toki 
etenkin huippusuunnistajien suorituksia ja reittejä on gps-seurannasta ja reittihärvelistä tullut 
tarkasteltua useastikin, mutta varsin tasapuolisesti. Niistä on saanut paljon hyvää oppia, samoin kuin 
omistakin gps-kiemuroista.

5. Millainen on mieluinen harjoitus?
Ihan normaali pitkänmatkan suunnistusharjoitus. Yösuunnistus on myös mieluista, mutta siihen on 
harvemmin tarjolla harjoituksia ennen syksyn KurkoCuppia.

6. Mitä mieltä olet omatoimirasteista?
Erittäin hyvä, että rajoituksista huolimatta, iltarastit voidaan järjestää tällä tavalla. Kun vielä menee 
paikalle normaaliin iltarastiaikaan, niin voi nähdä muutaman tutunkin samoissa aikeissa.

7. Mikä yhteislähtökilpailuissa viehättää?
No onhan se nyt hauskaa etenkin se ensimmäisten rastien vouhotus, ja jos porukoissa pysyy mukana, 
niin sitä samaa vouhotusta riittää parhaimmillaan läpi koko radan. Jos itsellä pysyy homma hyvin 
hallinnassa, niin silloin ei yleensä tule turhaan vilkuiltua muita suunnistajia, mutta heti kun omassa 



suunnistuksessa on epävarmuutta, on ainakin itselläni paha tapa seurata enemmänkin muitten 
tekemisiä, kun keskittyä entistä tarkemmin omaan suoriutumiseen. Hyötyä pitää osata ottaa muista 
sopivasti, mutta itse on kuitenkin oltava kartalla, ainakin kisan ratkaisevilla hetkillä.

8. Millaisia tavoitteita Sinulla on tälle suunnistuskaudelle?
Tavoitteena voisi olla pysyä terveenä ja säilyä ilman suurempia vaivoja sekä päästä parempaan 
kuntoon kuin viime kesänä. Silloin voisi olla mahdollista tavoitella, vaikka plakettisijoille kesän SM-
kisoissa.

9. Mikä on mielestäsi Vihtavuoren Pamauksen suunnistuksen rooli Keski-Suomessa?
Vihtavuoren Pamaus on varsin pieni seura, joka osaa järjestää erinomaisia iltarasteja ja kilpailuja. 
Toivottavasti juniorityö alkaa pian tuottaa uusia innokkaita rasteilla kävijöitä.

10. Mikä on suunnistuksen rooli perheessäsi ja keitä perheeseen kuuluu?
Suunnistus on perheen ykkösharrastus ja välillä ehkä vähän enemmänkin kuin vain harrastus. 
Perheeseen kuuluu itseni lisäksi toinen aktiivinen suunnistaja, puolisoni Satu sekä kaksi aktiivista 
kannustajaa Iida ja Sulo, jotka odottavat jo innolla metsään pääsyä.

Olli – Pekka Jalovaaran haastattelu 

Parisen vuotta sitten lähdin naapurini Olli-Pekka Jalovaaran kanssa Suolahden suuntaan Rasti E4:n 
järjestämille yörasteille. Ajatus oli, että neuvoisin häntä yösuunnistuksen saloihin. Ilta onnistui 
hyvin. Hävisin Olli-Pekalle ajassa ja kaiken lisäksi leimasin yhdellä väärällä rastilla, joten minut 
hylättiin. Tästä lähtikin Olli-Pekalla melkoinen innostus yörasteille ja hän kävi kurkocupissa viime 
ja sitä edellisellä kaudella melko laajasti. Lisäksi iltarasteja kiertelimme yhdessä jo erikseen paljon.

1. Mikä suunnistuksessa Sinua viehättää?

Suunnistus haastaa minua erityisesti älyllisen vaativuutensa takia. Laji, jossa voi aina kehittyä, voiko 
olla parempaa? Opittavaa löytyy loputtomasti. Suunnistus on myös aina erilaista. Reitit vaihtelevat ja 
samaa reittiä kulkevat kanssasuunnistajat ovat tehneet erilaisia valintoja ja omien reittivalintojen 
tutkimisessa ja analysoinnissa on loputtomasti pohdittavaa. Suunnistus on myös laji, jossa saa useita 
palkintoja joka kerta. Rastin löytäminen on palkinto ja samoilla rasteilla saa löytämisen palkkion 
useita kertoja.

2. Mikä yösuunnistuksessa on mielenkiintoisinta?
Ensimmäinen isompi suunnitusinto tuli opiskeluaikoina autosuunnistuksen kautta, jossa olin 
kartturina. Autosuunnistus on laji, jossa ajetaan metsien siimeksessä aina yöllä. Jotenkin yö ja 
valokeila merkitsee minulle todellista jännitystä. Bensankatkuinen autonrakenteluun keskittyvä 
autosuunnistus jäi taakse opiskelujen loppuessa. Vuosikymmenten jälkeen naapurini Juha Niemistön 
avustuksella löysin yösuunnistuksen, mutta myöskin ViPan iltarastit aikaisemmin. Juhan antama 



vinkki siitä, että suunnistuskauden jälkeen alkaisi mystinen yöllä suunnistettava KurkoCup herätti 
välittömästi mielenkiintoni. Varmaa tietoa KurkoCupista ei tuntunut oikein olevan kenelläkään ja tieto
paikasta saatiin vasta viime hetkessä. Yhteislähtö, jossa Matti Meikäläinen voi lähteä samalta viivalta 
Suomen huippujenkin kanssa on hieno hetki. Valokeilojen vilahtelu ja pomppiminen yössä on täysin 
omanlaisensa kokemus. Innostun haasteista ja haaste, jonka yösuunnistus asettaa oli todellakin jotain 
ja varmasti ylitse taitotasoni. Heittäytyminen ja itsensäylittäminen on yösuunnistuksen yksi suola. 
Kun rasti jostain kumman syystä ilmestyy valokeilaan, on palkkio vielä suurempi.

3. Miten arvelet kehittyneesi harrastuksessasi?
Helpoin kehittymiskohde yösuunnistuksessa on hankkia enemmän halogeeneja keulalle. 
Suunnistustaidossa kehittyminen taas on jo toinen juttu. Omaa kehitystä voi olla vaikea huomata 
varsinkin kun silloin tällöin kaikki ei mene putkeen. Juuri kun itseluottamus on yöllä huipussaan ja 
eteneminen varmaa rastilta toiselle saattaakin hetkessä huomata kadottaneensa kaikkki kiintopisteet. 
Ollaan yön siimeksessä ja pahimmassa tapauksessa valokeilat ovat kadonneet. Jäljellä on vain pimeä 
metsä, kompassi ja Jussi. Mutta eikös tämä sovikin meille härmäläisille oikein hyvin? Asian voi kyllä 
tarkistaa itse härmän mieheltä - Juhalta. Itse voin helpostikin joutua kävelyvauhdin takia tällaiseen 
tilanteeseen. Silloin otetaan suunnistajasta mittaa. Oikeasti kehitystä tapahtuu, mutta osa kehityksestä 
voikin olla alueella, jota etukäteen ei osaisi ajatella: Tilannetaju. Ymmärrys siitä milloin voi mennä 
täysillä eteenpäin, milloin pitää hiljentää, milloin pitää kiertää polkuja tai majakoita pitkin, milloin voi
seurata toista suunnistajaa ja milloin vaan mennään suoraan suunnalla.

4. Oletko tutustunut rasteilla uusiin ihmisiin ja mitä heiltä olet oppinut?

Rasteilla on mahtava tutustua toisiin ihmisiin. Olen saanut tutustua moniin Vihtavuoressa ja Laukaassa
asuviin ihmisiin, joita muutoin en olisi kohdannut. Mahtavin tapa kohdata uusi ihminen on jos saa 
opastaa maastossa kartalta eksynyttä takaisin kartalle. Sen jälkeen ilo täyttää omankin mielen.

5. Olet myös perehtynyt reittihärveleihin ym. tietokoneisiin liittyvään. Mikä on
suunnistuksen nettitiedotuksessa mielenkiintoisinta?

Gps ja reitin seuranta on nostanut suunnistuksen seurattavuuden ja mielenkiinnon uudelle tasolle. Nyt 
on jännitystä ja analyysiä koko suunnistuskisan ajan jos sen jälkeenkin. Muiden reittien vertaaminen 
omaan tuo uuden elementin. Digitaalisuus soveltuu suunnistukseen erinomaisesti. 
Suunnistustapahtuma sisältää merkittävää tietoa valtavasti. Minullakin on eräs suunnistus appi idea, 
jota olen kehittelemässä. Katsotaan saanko sen tulille jonain päivänä.

6. Miten suunnistus edistää ruumiillista, henkistä ja jopa hengellistä elämääsi?

Kuntoilu on itselleni toimintakyvyn ehto. Liikkuminen metsässä on henkisesti täydellinen vastapaino 
työlle tietotekniikan ja ohjelmoinnin parissa. Vapaaehtoiset kartantekijät, ratamestarit ja seuran aktiivit
mahdollistavat suunnistuksen. Olen tästä mahdollisuudesta kiitollinen. Olen löytänyt suunnistuksesta 
vertauskuvia myös hengelliseen elämään. Mainitsen tässä yhden vertauskuvan. Joskus huomasin 
ajattelevani kartan vastaavan Jumalan sanaa. Molemmat ohjaavat perille ja osoittavat missä nyt olet 
maastossa ja elämässä. Ilman karttaa olet hukassa. Yritäpä löytää ilman karttaa rastille tai maaliin. 
Suunnistuskausi on alkanut ja jos hyvin käy jatkuu jopa joulukuun puolelle. Kyllä meillä on taas 
edessä mahtavia haasteita!

Arto Valkosen aatoksia

Jo ViPan historian  alkupäivinä 1930-seuran riveissä kilpaili A.Valkonen. Näinä päivinä mukanamme 
on myös toinen A.Valkonen, joka kertoilee itsestään näin:

Olen Arto Valkonen, kotoisin Vihtavuoresta ja nykyään asun perheineni Leppävedellä. Olen ollut 



ViPan suunnistusjaoston jäsen jo muutaman vuoden ajan, mutta varsinaista vastuualuetta minulla ei 
ole. Olen toki luvannut toimia viestintäapuna jaostolle tärkeissä asioissa ja välittää ko. tietoa 
sähköpostilistalle ja seuran nettisivuille, kuten olette kenties huomanneet.

Alakouluikäisenä innostuin suunnistuksesta ja tiistairasteista lähinnä kaverini Pasin, mutta myös 
serkkujeni Jannen ja Jennin sekä setäni Toivon esimerkeistä. Lapsena liikuin muutenkin paljon 
metsissä vanhempieni kanssa ja siten laji alkoi jollain tavalla kiinnostaa. Kävin sitten myöhemmin 
joissakin kilpailuissakin sekä osallistuin ainakin yhdelle Oravapolku-leirille. Mieleen on jäänyt myös 
Kari Sallisen maailmanmestaruus vuona 1985 ja hänestä tuli suunnistuksessa silloin esikuvani. 
Jukolan viestiä kuuntelin monta kertaa radiosta pitkin yötä ja muistan myös Sallisen ankkuroiman 
Hiidenkiertäjien voiton. Viimeiset kilpailuni juniorisarjoissa kävin noin 15-vuotiaana ja samalla jäivät 
iltarastit. Muut lajit, lähinnä jalkapallo, veivät silloin mennessään. Suunnistus ei kuitenkaan koskaan 
ollut minulle se ykköslaji enkä siihen oikeastaan ollenkaan panostanut. Vaikka kunto oli nuorena kova 
ja pärjäsin hyvin maastojuoksukisoissa, se ei näkynyt suunnistustuloksissa. Suunnistus kun ei ole 
pelkkää juoksemista.

Jalkapallopelit loppuivat vuonna 2006 ja seuraavana vuonna aloin taas käydä iltarasteilla. Virkiä-
Jukolan 2007 talkoolaisena touhua katsellessani päätin, että haluan itsekin osallistua ja vuodesta 2008 
olen ollut ViPan Jukolan joukkueissa joka vuonna mukana. Muuten olen pääosin pitäytynyt kisoista 
poissa muutama AM-kisaa lukuun ottamatta ja pitänyt kuntoa yllä kesäisin kuntorasteilla ja 
lenkkeillen sekä talvisin hiihtäen. Kuntorastit ovat paljon miellyttävämpi tapa kuntoilla kuin 
maantiejuoksu ja ilokseni poikani Eero on myös innostunut etsimään rasteja viikoittain. 
Omatoimirastit sopivat myös meille hyvin, kun toiminta ei ole sidottu pelkästään tiistai-iltaan. 
Monelle aloittelijalle myös omatoimirastit ovat perinteisiä iltarasteja mieleisempi tapa tutustua lajiin.

Olen toiminut myös ratamestarin tehtävissä AM-kisoissa ja pidän siitä hommasta enemmän kuin 
rastien etsimisestä. Hyvien ratojen suunnittelu on vain todella pitkäjänteistä puuhaa, eikä siihen tahdo 
olla koskaan tarpeeksi aikaa. Kuntorastiratojen suunnittelu on hyvä tapa kehittää ja pitää yllä 
ratamestarin taitoja. Hyvät kuntorastiradatkin vaativat pohdiskelua ja maastossa käyntejä, jotta niistä 
saisi jokaiselle tasolle mielekkäitä. Hyvä kuntorastirata sisältää erilaisia haasteita niin, rästivälin 
pituuden, reitin valinnan, maaston muotojen, rastinoton ja rastipisteiden osalta. Valitettavasti aina ihan
kaikkea ei ole mahdollista toteuttaa. Mutta suunnistus on kaikkinensa hieno laji ja joka kerta siitä 
oppii jotain uutta. Eikä suunnistuksen harrastamiseen tarvita välttämättä kalliita varusteita eikä Toven 
ylivoimaista kuntoa ja taitoa. Se sopii oman tason mukaan jokaiselle.

Matti Virtasen haastattelu

Si
ja Nimi Seura Aika Ero

kärkeen

1 Saarinen Heikki MU 37.47 0.00.00
2 Kemppainen Taisto VaKa 40.45 0.02.58
3 Inkinen Paavo Jyry 41.34 0.03.47
4 Virtanen Matti ViPa 45.05 0.07.18
5 Tani Ossi KS 45.35 0.07.48
6 Lakanen Ensio VaajTe 46.12 0.08.25

H 70-sarjan kärki SM-yö 2020

https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/user/resultsView?id=36574&pageuuid=38c77206-b2d8-4ef5-8127-19d0e0fc297b
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/user/resultsView?id=34979&pageuuid=695bf24d-c5c2-4dd5-a893-14f9e2e424aa
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/user/resultsView?id=19036&pageuuid=e60f37c2-9a02-4099-9bcf-9b0bf7e353d3
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/user/resultsView?id=28774&pageuuid=81a6d219-4a8a-4472-a262-80225d151cc1
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/user/resultsView?id=7041&pageuuid=688f7102-fd2c-4a0e-9a95-676093fd2f96
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/user/resultsView?id=28788&pageuuid=26bc99b8-d8dc-4203-9f88-6db1c79b9bc7


Virtasen Matti on meille ainakin Keski-Suomen laajuisesti tuttu suunnistaja vuosikymmenten ajalta. 
Hänen iloisen poikamainen olemuksensa kuten kuvassakin jää hyvin mieleen.

Viime kesänä Matille sattui ilmeisesti yksi suunnistuksen juhlahetki, kun Pärnävaaran maastosta irtosi 
neljäs sija Yösuunnistuksen Suomen Mestaruus- kilpailuista.

1. Millaisen muistat syksyisen yön viime syksyltä Pohjois-Karjalassa?

2. Mihin perustui mainio onnistuminen kilpailussa?

3. Oletko erityisen kiinnnostunut lamppu otsassa juoksemisesta?

4. Onko yhteislähtö Sinulle mieleen?

5. Mikä on mieluisin maasto Keski-Suomessa? Millaisessa maastossa olet onnistunut parhaiten?

6. Mitä odotat tältä kesältä?

1.SM-yö on aina ollut vuoden mukavin ja odotetuin kisa. Viime syksynä
tosin mentiin Koronan varjossa.

2. Kesän aiemmissa SM-kisoissa oli taas enemmän intoa kuion taitoa ja
tein isoja virheitä. Nyt kun kyseessä oli vaativa suppamaasto menin
käsijarru päällä yrittäen pysyä koko ajan kartalla. Ei se silti mikään
nappisuoritus ollut. Maalissa toivoin sijoittuvani 20:n joukkoon. Toiset
näköjään tekivät vielä enemmän virheitä.

3. Kun pääsee lamppu päässä pimeään metsään tulee vanhasta ukostakin
jälleen seikkaileva pikkupoika. Olisipa silloin 60 vuotta sitten ollut
tällaisia lamppuja!

4. Yhteislähdöistä en juurikaan tykkää. Se menee kilpajuoksuksi ja
suunnistus unohtuu. Kurko-Cupissakin jättäydyn suosiolla muun porukan
jälkeen. Jukolan viestissä metsässä on kaamea tungos...

5. Mukavimpia ovat avokallio- ja suppamaastot missä on paljon pisteitä.
Kuitenkin olen pärjännyt yleensä sitä paremmin mitä hitaampi maasto.



6. Talven aikana harjoittelu on jäänyt tosi vähiin ja kunto on surkea.
Kisoissa on kuitenkin aina oma tunnelmansa, eikä niistä malta pysyä
pois. Bonuksena hyvä kartta ja uusi maasto. Ehkä minun pitäisi juosta
muutenkin hieman varovaisemmin, koska viime syksynä kaaduin
Kurko-Cupissa ja lähti tekolonkka sijoiltaan....

Hallamäen ennakkopala 

Kun Vaajakosken Terä ilmoitti muutamia vuosia sitten ViPalle, että ViPa voisi tehdä Laukaan kunnan 
puolella sijaitsevasta Nojosmäen alueesta uuden suunnistuskartan, alkoi myös Hallamäki 
Vaajakoskentien ja Jyväskyläntien välissä siintää ajatuksissa. Molemmista maastoista voisi samalla 
kertaa tehdä pohja-aineiston, koska alueet sijaitsivat sopivasti vierekkäin. Siispä maastokatselmusta 
tekemään, tosin lumikenkäillen hankia myöten, koska oli vielä kevättalvi. Maasto näytti noinkin ihan 
kelpo alueelta ja sopivankokoiselta ainakin iltarastialueeksi. Scania-keskuskin oli rakennettu, joten 
sitä ja sen ympäristöä voitaisiin käyttää iltarastien pitopaikkana. 
Ismon kautta sain maanomistajien tiedot, joten pääsin kyselemään Hallamäen lupia samaan aikaan, 
kun kyselin myös viereisen Nojosmäen maaston lupia. Kaikki maanomistajat suhtautuivat suotuisasti 
uuden kartan tekoon ja maaston suunnistuskäyttöön. Ilman maanomistajien positiivista suhtautumista 
suunnistusta olisikin mahdoton harrastaa, joten siitä iso kiitos kuuluu maanomistajille. 
Itse katsoin, että Hallamäen alue olisi sopivan kokoinen minun kartoitettavaksi, joten otin sen työn 
alle vuoden 2019 keväällä. Aloitin kartoituksen Vaajakosken tien puolelta edeten noin 1 km2:n 
vuosivauhtia. Nyt kartan teko alkaa olla loppusuoralla kartan eteläosassa Vihtiäläntien ollessa kartan 
rajana. 
Hallamäen maasto on pohjaltaan yllättävän karua. Vaajakoskentien puoleinen rinne on paikoin aika 
kivikkoista, mutta vastaavasti Jyväskyläntien puoleinen rinne on parempaa. Hallamäki kartan keskellä
kohoaa noin 70 m korkeuteen ja sieltä onkin ihan hulppeat näkymät koillis-itä-kaakko suuntiin. 
Alueelta löytyy lisäksi muutamia avokallioiden värittämiä pieniä mäkialueita ja yksi vähän isompi 
suo. Kartan keskivaiheille johtaa metsäautotie ja ulkoilijoiden tekemiä polku-uria löytyy maastosta 
ihan mukavasti, joten helpompiakin ratoja pystyy alueelle loihtimaan. Mutta ennen kuin iltarastilaiset 
pääsevät maaston korkkaamaan, käydään alueella K-S aluemestaruuskisat. 

Juha Lehtimäki 

LAUKAAN ALUEEN ILTARASTIT 2021 
25.5. Hietasyrjä 1:10 000 2016 St 637 Kuusa - Äijälä ViPa LI, omatoimirastit
1.6. Kuusa-Oitinmäki 1:10 000 2018 St 637 Peurungan risteys - Kuusa ViPa LI  
8.6. Multamäki 1:10 000 2013 St 637 Peurungan risteys ViPa 
15.6. Näätämäki 1:10 000 2019 St 637 Leppävesi - Jyväskylä ViPa 
22.6. Syömäsijanmäki 1:10 000 2017 St 637 Äijälä ViPa  
29.6. Jyrylänkangas 1:10 000 2016 St 637 Kuusa - Äijälä ViPa
3.8. Harisenmäki 1:10 000 2017 Yt 6375 Peurunka-golfin risteys ViPa LI, KM
10.8. Hirsikangas 1:10 000 2018 St 637 Vihtavuori - Leppävesi ViPa LI
17.8. Kattamäki 1:10 000 2017 St 637 Kuusa - Äijälä ViPa LI
24.8. Peurunka 1:10 000 2018 St 637 Peurungan risteys ViPa 
31.8. Vuontee 1:10 000 2015 St 640 Tarvaalan risteys (Vuontee) ViPa
7.9. Hietasyrjä 1:10 000 2016 St 637 Kuusa - Äijälä ViPa 
14.9. Vihtavuori 1:5 000 2014 St 637 Vihtavuori - Laukaa ViPa
Lähdöt: Tiistaisin klo 17.00-18.30 tai koronavirustilanteesta johtuen omatoimirasteja (rastit 
useamman päivän metsässä) Näissä vain kolme rataa A,B ja C muuten iltarastien radat: 5 kpl: 7 km, 5 
km, 3-4 km, 3 km (helppo), 2 km (erittäin helppo)



 
Vihtavuoren Pamauksen toiminnan merkittävä keskuspaikka on urheilupuisto, jonka eteläpäässä ovat
jalkapallokopit ja sen edessä puffettipaikka, josta tässä jaetaan iltarastikarttoja. Suunnistuksen varasto 
on myös liikuntapuistossa. Sieltä haetaan rastiliput, emitleimasimet ja kilpailutilanteissa esim. 
rintanumerot, viitoitukset ja rakennustarvikkeet. Iltarastijärjestäjillä on materiaalipaketti, johon 
kuuluvat myös tietokoneet sekä vuokrattavat emitkortit ym. Suunnistusjaoston kokoonpano:

Puheenjohtaja
Juha Tolonen 
juha.tolonen@laukaa.fi
Kilpasuunnistus, varapuheenjohtaja
Heikki Kekoni
heikki.kekoni@allaway.fi
Nuorisovastaava
Jari Liuha
jari.liuha@gmail.com
Karttavastaava
Juha Lehtimäki
juha.lehtimaki@elisanet.fi
Kuntosuunnistus
Kari Puurunen
kari.puurunen@luukku.com
Kuntosuunnistus
Taisto Kotila
taisto.kotila@kotitili.com
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