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Johdanto   

 

Keskiviikkoaamuna 10.7.2013 tuli Vihtavuori kansan tietoisuuteen, kun 

koko kylä evakuoitiin. Pelättiin suurta pamausta. Sen jälkeen on kiistelty, 

mikä oli todellinen tilanne. Sanonta Vihtavuoren Pamaus sai uutta kaikua. 

 

Vihtavuoren Pamaus on ollut jo yli 80 vuotta urheiluseurana. Se on 

tunnettu nimi. Se on sattuva valinta. Nimen kansan suuhun taisi lopullisesti 

tuoda maratoonari Mikko Hietanen, joka oli sanavalmis seuran edustaja. 

Kansan parissa Vihtavuoren kylästä ja seurasta käytetään myös 

nimitystä ”ViPa”. Toinen lyhenne on pelkästään VP, jota on käytetty 

seuran logoissa, Pamauksen lipuissa, viireissä, julkaisuissa ja palkinnoissa.  

 

Vihtavuoren Pamaus saatiin Euroopan kartalle 1940-luvulla juoksemalla ja  

1950-luvulla hiihtämällä. Sirkka Vilanderin (s. Polkunen) olympialainen 

kultamitali hiihdossa muistetaan. Sittemmin kansainvälistä kokemusta on 

saatu painonnostosta ja veteraanilentopallosta sekä suunnistuksesta. SM-

mitaleita saavutettiin monessa lajissa mm. pyöräilyssä ja nyrkkeilyssä jo 

seuran ensimmäisinä vuosikymmeninä. Parhaita lajeja ovat olleet 

sittemmin mainitut painonnosto ja lentopallo sekä yleisurheilu, suunnistus 

ja hiihto. Painonnostosta tuli valtakunnallisella menestyksellä mitaten 

merkittävä laji 1980-luvulta alkaen ja osa aktiivinostajista jatkaa 

kilpailemista seniorisarjoissa aina kansainvälisiä kisoja myöten. 

Suunnistustoiminnan laajuudesta osoituksena on ollut kansainvälisen 

Jukolan viestin suuri joukkuemäärä.  

 

Pääpaino seuran toiminnassa on ollut kuitenkin myös kuntoliikunnassa 

Vihtavuoren tehtaiden, Vihtavuoren kylän tai seuran jäsenistön kesken. 

 

Vihtavuoren Pamauksesta on tehty muutamia historiikkeja. Vuonna 1984 

ilmestyi Reino Vepsäläisen 50-vuotisjuhlajulkaisu ja vuonna 2004 Kari 

Perälän 70-vuotisjuhlajulkaisu. Keväällä 2013 Vihtavuoresta kotoisin 

oleva Johanna Paukku julkaisi pro gradu -tutkielman Jyväskylän yliopiston 

liikuntakasvatuksen laitoksella nimeltä "Vihtavuoren Pamaus 1934-2013. 

Tapaustutkimus urheiluseuran toimijakentän muutoksesta." Tässä 

mielenkiintoisessa syväluotauksessa pyritään seuraamaan Vihtavuoren 

Pamauksen toiminnan sosiaalisen ja poliittisen kentän muutoksissa saamia 

ilmiasuja.  

 



Haastatellessani Johanna Paukkua tuli ilmi, että seuran historiaa varten 

olisi pitänyt tehdä vielä enemmän henkilöhaastatteluja. Olen pyrkinyt 

jonkin verran täyttämään tätä aukkoa. Aivan oma lukunsa ovat monet 

kansan suussa kulkevat hauskat kertomukset, joita Vihtavuoren Pamauksen 

urheilijoihin liittyy. Tarinoita on varsinkin Mikko Hietasesta, hiihtäjistä ja 

pyöräilijöistä. Legendaarinen on kertomus, jossa innokas Tyyne-mummu 

huusi Leppäsen koiralle, kun Leo hyppäsi mäestä: ”Kaho, kaho Kimmo, 

ku Leko lentää…” 

 

Monet menestyneet urheilijat tuntevat nykyisinkin kiintymystä 

Vihtavuoren Pamauksen tai Vihtavuoren kylän historiaan. Pamauksen 

vaikutuspiiristä on noussut yleisurheilijoita, painonnostajia, jalkapal-

loilijoita, karatekoja, jääkiekkoilijoita, lentopalloilijoita, soutajia, 

suunnistajia, valmentajia, hiihtäjiä. Osku Arinpoika Tarmonpojanpoika 

Torro sanoikin, että hänen sieraimissaan tuoksuvat vieläkin Vihtavuoren 

punttisalin magnesiumjauheet.  

 

Monet aktiivit ovat kantaneet vastuuta tehdasyhteisön, Vihtavuoren kylän, 

Laukaan, Keski-Suomen ja koko kansan hyvinvoinnista vähintäänkin 

tyydyttävästi. Laukaalaisessa liikuntakulttuurissa on tehty yhteistyötä 

myös erikoistumalla. Täten esim. yleisurheilu jäi Vihtavuoren Pamauksen 

vastuualueelta osin pois jo 1980-luvun alussa, vaikka toki erilaisia lasten 

yleisurheilutapahtumia on järjestetty Vihtavuoren liikuntapuistossa.  

 

Pamaus on ollut yhdistävä tekijä mm. pallokenttien, salien, latuverkostojen 

ja karttatuotannon osalta. Niinpä satoja liikuntatapahtumia on saatu aikaan. 

Omankin perheeni jäsenet ja kaverit ovat kokoontuneet ja saaneet fyysisiä 

ja henkisiä voimia tulevaisuuttaan varten. Monet jo edesmenneet aktiivit 

ovat käyttäneet pyyteettömästi aikaansa seuran hyväksi. Heidän 

muistokseen ja nykyisten aktiivien kannustamiseksi kirjoitin tämän seuran 

juhlavuoden historiikin. Jotkut paljonkin vaikuttaneet henkilöt ovat olleet 

taustalla eikä heitä ole aikaisemmin huomattu mainita. Varmasti nytkin jää 

huomaamatta tärkeitäkin henkilöitä. Toivon, että julkaisuni herättäisi 

mukavia muistoja ja että kylän äitien, isien, opettajien, lastenhoitajien, 

isovanhempien jne. tuki liikuntaharrastukselle saisi ansaittua kunnioitusta.  

 

Merkittävä näkökulma Vihtavuoren Pamauksen historiassa on myös 

monenlainen tietotaidon kehittyminen. Vapaaehtoistyössä nuoret ja 

aikuiset ovat kasvaneet vastuullisiksi valmentajiksi, puffetin pitäjiksi, 



ensiapuryhmän jäseniksi, ratamestareiksi, talkootyön tekijöiksi, välineiden 

kuljettajiksi, kirjanpitäjiksi, tietokoneen käyttäjiksi tai huoltajiksi. Tällä on 

ollut arvaamatonta käyttöä ja hyötyä myös työelämässä ja jälkipolvien 

kasvattamisessa.  

 

Vihtavuoren Pamauksen identiteetille on ollut merkittävää, että seuran 

imagoa ja ulkoista habitusta on tukenut toiminnan laatu. Osoituksena tästä 

on vaikkapa 23.8.2014 käyttöön vihitty uusi jalkapallokenttä. Vähäinen 

merkitys ei myöskään ole kylää viistävän maakuntauran tekemisellä, jossa 

kunta on tukenut harrastusmahdollisuutta liikuntatoimen kautta. Seuran 

vauhdittamaa kartoitusta on käytetty koulujen liikuntatunneilla, kunnan 

liikuntatoimessa ja laajemminkin.  

 

Vuodesta 1993 kylällä on ollut yläkoulu, joka käyttää kunnan ja 

Pamauksen tukemia liikuntapaikkoja ja tarjoaa vastavuoroisesti tiloja 

harjoituksiin ja kilpailuihin. Tulevaisuudessa liikuntamuodot edelleen 

monipuolistuvat. Ajatelkaamme vaikkapa rullaluistelun, frisbeegolfin, 

sauvakävelyn ja skeittailun harrastajia. Lammasmäen pururataa voisi 

kehittää ja urheilukentän käyttöä lisätä. Kehitys edellyttää kuitenkin 

innokkaita vastuuhenkilöitä ja suunnitelmallisuutta.  

 

Vihtavuoren Pamauksessa on saatu merkittävää sponsorointia tehtaalta, 

erilaisista firmoista, karttapainoista jne. On tehty talkootyötä kilpailujen 

osanoton tukemiseksi. Joidenkin aktiivien jämäkkä toiminta on tuonut 

hyviäkin tulonlähteitä. Tällaisten henkilöiden merkitys tulee muistaa 

urheilumenestyksen tai liikuntasuoritusten rinnalla.  

 

Seuran jäsenmäärä on parhaimmillaan noussut yli viidensadan ja 

ainaisjäseniä on ollut tusinan verran. Joissakin joukkuelajeissa seuraan on 

pyritty saamaan vahvistuksia, esimerkiksi kirkkovenesoutuun tai 

lentopalloon. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin sanoa, että seuran toiminta 

on ollut omavaraista ja tämä näyttää jatkuvan.  

 

Siteeraan Vihtavuoren kylän pitkäaikaista asukasta Seppo Heinonkoskea:  

”Toivoisin nykypolven ymmärtävän, mitä liikunta merkitsee ihmisille” 

 

Juha Niemistö 

 



Vihtavuoren Pamauksen alkuvuosikymmen 
 

Kylän ja tehtaan kehittymisestä 

 

Itsenäistyneessä Suomessa suunniteltiin Valtion Ruutitehtaan paikkaa. Sitä 

varten tarvittiin alue sisämaasta, halvan energian riittävä saanti, rautateiden 

läheisyys sekä puhdasta vettä. Nämä edellytykset täytti lopulta Vihta-

vuoren Ahlbackan tilalta lohkaistu alue Keski-Suomessa. 9.10.1926 

pidettiin silloisen tehtaan vihkiäisjuhla. Tuossa vaiheessa kylällä asui vain 

100 ihmistä, mutta kymmenessä vuodessa taajama kasvoi viisinkertaiseksi. 

Nykyisin kylän asukasluku on jälleen viisinkertaistunut. Voisi kuitenkin 

sanoa, että kylän muoto on kompakti ja asutus tiivis. Liikuntakeskus on 

keskeisellä paikalla, vajaan kahden kilometrin säteellä useimmista 

asunnoista ja seuran jäsenistö on saatu pääosin sen läheisyydestä.  

 

Vihtavuoren kylän toimintaa on sävyttänyt valtiolle hyvin merkittävä 

tehdas tai tehtaat, jotka tuottivat turvallisuuteen ja maanpuolustukseen 

tarvittavia hyödykkeitä. Kylä oli Pamauksen toiminnan alkuvaiheessa 

pieni maalaisyhteisö, mutta jotakin aatteellista toimintaa silti vaalittiin 

aivan itsenäisyytemme alkuvuosista lähtien. Laukaan suojeluskunnalle 

löytyi kylän päätalosta Ahlbackasta ja sen ympärille kehittyneestä omasta 

yhdistyksestä ydinjoukko. Suojeluskunnan henkistä ja liikunnallista 

toimintaa tuki tehtaan johto monella tavalla. Merkittäväksi muodostui nk. 

Kerho, jossa kokoontui mm. suojeluskunta, Lotta Svärd, kuoro, 

näytelmäkerho ja palokunta. Kerhon tiloissa pidettiin sitten yli 70 vuoden 

ajan melkoinen määrä myös esim. Pamauksen johtokunnan kokouksia.  

 

Tehtaan ensimmäinen johtaja Hackzell kannusti tehtaan työntekijöitä ja 

samalla Vihtavuoren kyläläisiä liikunnallisiin ja kilpailullisiin suorituksiin, 

joihin tehdas lahjoitti merkittäviä palkintoja. Monet kirjoittajat ovat 

pohtineet, millaisia puoluepoliittisia intressejä näihin tehtaan ja 

urheiluseuran toiminnan ensimmäisiin vuosikymmeniin liittyi. Johanna 

Paukku on pohtinut gradussaan laajasti koko Pamauksen 80-vuotista 

historiaa mm. kunnallisvaalien tulosten valossa löytäen paljon toimintaan 

vaikuttavia tekijöitä. Näiden rinnalla kuitenkin yksityiset innokkaat aktiivit 

ja kotien perustyö on ollut toinen vähintään yhtä merkittävä tekijä 

urheiluseuran menestyksen kannalta. Kolmas tekijä liittyy kylän 

kaavoittamiseen, joka aivan viimeisen vuosikymmenen aikana näkyy mm. 

Ison Kuhajärven ranta-asutuksen suurena lisääntymisenä. Jo kolmisen-



kymmentä vuotta sitten valmistunut tie Jyväskylästä Laukaaseen toi 

Vihtavuoren lähemmäksi yhteiskunnan sykettä ja esimerkiksi maa-

kuntauran parkkipaikalle tai pyörätien rullaluistelijaksi lähteminen johtaa 

monia kuntoilijoita ja kilpaurheilijoitakin sivuuttamaan Vihtavuoren aivan 

läheltä. Lähialueiden suunnistuskartoitus on lisännyt merkittävästi 

paikallistuntemusta esimerkiksi Vihtavuoresta Tikkakosken suuntaan ja 

yhteistyö eri urheiluseurojen kesken on ollut vilkasta. 

 

Vihtavuoren Pamauksen syntyvaiheet ja alkuvuodet 

 

Laukaan Urheilijat perustettiin vuonna 1929 ja jonkin verran vihta-

vuorelaisia liittyi siihen, kun taas osa kilpaili Jyväskylän urheiluseuroissa. 

Vihtavuoren ammuslataamon työntekijöiden piiristä lähti kuitenkin aloite 

oman urheiluseuran perustamiseksi ja keskiviikkona 27.6.1934 pidettiinkin 

perustava kokous. Kokouksessa oli läsnä 14 "urheilun kannattajaa", jotka 

kaikki työskentelivät tehtailla. Seuran nimeksi tuli heti alussa Pamaus, 

joka viittasi suoraan ruutitehtaaseen.  

 

Jo perustamisvaiheessa urheiluseuran toiminta päätettiin jakaa lajiryhmiin, 

joista oikeastaan mikään ei ole enää nyt 80 vuotta myöhemmin toimin-

nassa. Lajit olivat voimistelu, yleisurheilu, hiihto, pesäpallo, pyöräily ja 

poikaurheilu. Tämä kuten monet muutkin seuran alkuvaiheen piirteet 

viittasivat tukijärjestöön eli suojeluskuntiin, joista historia tuntee käsitteen 

suojeluskuntapojat. Päätettiin myös, että verryttelypuku olisi sininen ja 

rakennettaisiin oma tanssilava sekä kerättäisiin jäsenmaksuja 10 markkaa 

aikuisilta, 5 markkaa alle 18-vuotiailta sekä 20 markkaa kannatusjäseniltä.  

 

80 vuoden aikana seuran lajivalikoima on muuttunut ja urheilulajeja, joita 

on harrastettu, on ollut yli 20. Koko toiminnan ajan yhteys kylään, 

tehtaisiin, paikkakuntaan, Keski-Suomen urheiluun ja valtakunnallisiin 

urheiluyhteyksiin on kuitenkin säilynyt. Pamaus tunnetaan ainakin 

kansallisesti ja osin kansainvälisestikin. Pääpaino on ollut kuitenkin oman 

kylän liikunnassa ja urheilussa, ensimmäisen runsaan 70 vuoden ajan 

erityisen voimakkaasti tehtaiden näkökulmasta katsoen. Alkuvuosina 

liikunnan, urheilun ja kilpailun keskus Vihtavuoressa oli nk. Kerhon mäki, 

jossa juostiin kilpaa mäeltä katsoen etelään päin hiekkatiellä. Samoilla 

alueilla heitettiin keihästä, työnnettiin kuulaa ja hypättiin pituutta, 

kolmiloikkaa, korkeutta ja seivästäkin. Keihään heitto saattoi olla joskus 

vaarallistakin, kun pyöräilijä sattui ajamaan keihään lentoradan kohdalle. 



Tällainen vähältä piti tilanne sattui vuosikymmenet sitten. 

 

Vihtavuoren Pamauksen toiminnan ensimmäinen vuosikymmen oli erittäin 

vaihteleva, sattuivathan siihen talvisota ja jatkosota. Vaikka Vihtavuoressa 

varsinkin sota-aikana oli työssä valtavasti väkeä (jopa lähes 1000 henkeä), 

urheilulle ja liikunnalle ei riittänyt läheskään aina ihmisiä, rahaa tai aikaa. 

Varojen keräys iltamatoiminnalla onnistui rauhanaikana ja joitakin hyviä 

vetäjiä eri urheilusektoreille saatiin, mutta muuttoliike tai jopa kuolema 

rintamalla saattoi viedä sitten parhaan henkilöstön ja terän toiminnalta. 

Liikuntapaikkoja ei vielä ollut muuta kuin mainitut tiet ja pihat, vaikka 

kylä oli saanut valotkin jo 1920-luvulla. Joitakin menestyneitä urheilijoita 

seuraan saatiin jo 1930-luvulla. Onni ”Onnukka” Nousiainen voitti kaksi 

Suomen mestaruutta ja kolme piirinmestaruutta 35-vuotiaiden sarjassa 

pyöräilykilpailuissa jo ennen sotia. Nousiaisen lisäksi Tauno Viitala 

sijoittui vuonna 1938 SM-kisoissa viidenneksi ja voitti seuraavina vuosina 

monia piirinmestaruuksia ja kansallisia kilpailuja. Välirauhan ja vielä 

jatkosodankin aikana kylälle muuttanut Karjalan poika Mikko Hietanen 

menestyi pitkän matkan juoksussa saaden muutaman SM-mitalin 25 000 

m:n juoksussa. Hiihtäjistä alkuvuosikymmenenä menestyi Kauko Peura. 

Mikko Hietanen harrasti myös hiihtoa. Nyrkkeilyinnostusta kylälle toi Igor 

Jolkkonen joka voitti piirin mestaruuden vuonna 1943. Kylällä vieraili 

myös kansainvälisesti tunnettuja nyrkkeilijöitä mm. olympiavoittaja 

vuodelta 1936 Sten Suvio. 

 

Vaikka Vihtavuoren Pamaus saavutti jonkin verran mainetta sekä Suomen 

että Keski-Suomen piirin tasolla, merkittävin vaikutus lienee kuitenkin 

ollut sen ajan tavallisella voimistelulla ja liikunnalla, joka näkyi mm. 

koulujen liikuntatunneilla ja yleensä henkisellä tasolla, johon vaikuttivat 

erilaiset menestykset esim. olympialaisissa. Parin ensimmäisen toiminta-

vuoden aikana päätettiin urheilupuvun värit ja nykyinen merkki, jossa 

valkoinen ja sininen ovat olleet mukana sekä myös kullan väri. 

Urheilupukuja ja erilaisia urheiluasuja seuralla on ollut kymmenittäin 

vuosikymmenten aikana.  

 

 

 

 

 



Vihtavuoren Pamauksen toiminta laajenee, sota-

ajasta 1950-luvun lopulle 
 

Yleistä 

 

Sotien jälkeen Vihtavuoren Pamauksen urheilu- ja liikuntaharrastus 

vilkastui nopeasti. Sotien aikaan jo alkoi nyrkkeilyharrastus Vihtavuoren 

Pamauksessa. Siinä seura oli pian sotien jälkeen koko piirin paras ja 

laajempaakin menestystä tuli. Jalkapallo tuli mukaan viisikymmenluvulla 

ja on pysynyt merkittävänä kuutisen kymmentä vuotta. Suunnistusta 

alettiin harrastaa siksikin, että peruskartoitus lisääntyi, alettiin pitää 

piirinmestaruuskilpailuja ja nk. piirikunnallisia sekä kansallisia. 

Muutenkin Pamauksen toiminnassa oli voimakas kestävyysurheilua 

korostava juonne, joka ulottui myös suunnistukseen. Jo 

neljäkymmentäluvun loppuvuosina perustettiin valtakunnallinen ja 

myöhemmin kansainvälinen Jukolan viesti, josta lopulta tuli 

kilpasuunnistajien ja kuntosuunnistajien osallistumistavoite viimeistään 

1960-luvulta alkaen. Lentopallo tuli Pamauksen toimintaan mukaan 

viisikymmentäluvulla ja sen merkitys on ollut suuri puulaakipalloilussa, 

kuntoharrastuksena ja lopulta veteraaniurheilulle aivan kansainvälisellekin 

tasolle. Painonnosto lähti liikkeelle. Painonnoston ensimmäiset 

piirinmestaruuskilpailut järjestettiin Vihtavuoressa jo vuonna 1955. 

Aikansa harrastettiin myös tennistä, ampumahiihtoa, painia ja nk. 

soikkopalloa. Nelikymmenluvulla oli myös uintia, joka oli pääasiassa 

kuntotasoista. Koripalloa alettiin pelata vuonna 1947. Pelaamista varten 

käytettiin Pernasaaren toimitiloja. Eräs erikoinen tapatuma oli vuonna 

1954 järjestetty jäärata-ajot yhdessä Laukaan moottorimiesten kanssa. 

Suunniteltiin jopa uutta tanssilavaa ja elokuvakoneen hankkimista.  

Seuralle määriteltiin jo ennen sotia jaostolinja, joka 70-luvulla vaikutti 

budjettiin joka jaostolle. Jaostot saivat suunnitella toimintansa budjetin 

mukaisesti. Johtokunta päätti suuremmista linjoista. Käytäntö on voimassa 

nykysinkin, vaikka jaostojen määrä on muuttunut paljon  

 

Sota-ajan jälkeen pidettiin paljon tansseja ja nk. iltamia huvitoimikunnan 

aloitteesta. Lisäksi oli iltamatoimikunta, näytelmätoimikunta, 

ravintolatoimikunta ja lehtitoimikuntakin. Näillä oli tarkoitus tukea seuran 

taloutta ja antaa henkisen toiminnan harrastamisen mahdollisuus. Vuonna 

1950 järjestettiin Saarijärvellä kulttuurikisat, joista pamaukselaisetkin 



toivat sijoituksia. Toimitsijoista Heikki Rantanen oli rahastonhoitajana 35 

vuotta ja Paavo Laitinen 19 vuotta puheenjohtajana vuodesta 1938 lähtien.  

 

Sotien jälkeiseen toimintaan liittyivät lukuisat seuraottelut naapuriseurojen 

kanssa. Näitä käytiin erityisesti hiihdossa ja yleisurheilussa. Kun 

Vihtavuoren urheilukenttä valmistui vuonna 1951, alettiin pitää myös 

Vihtavuoressa suurempia kilpailuja. Näin heti vuonna 1952 pidettiin 

kentän vihkiäiskilpailut ja jo vuonna 1953 moniottelujen sekä maratonin 

SM-kisat. Oman paikkakunnan kykyjä uusi kenttä ei kuitenkaan nostanut 

piiritasoa ylemmäksi ensimmäisinä vuosina. Seuran yleisurheilun huiput 

eivät juurikaan ole kenttää käyttäneet noina vuosinakaan.  

Seuran alkuvuosina tehdas tuki kilpailumatkakuljetuksia taloudellisesti, 

kuorma-auton lavalla ja koppivaunulla. Monien aktiivien piti kuitenkin 

hoitaa esim. urheilukenttää vuosikymmenten ajan. Samaten piti hoitaa 

kuntoilutoimintaa jonkinlaisena vastapalveluksena tehtaaseen päin.  

 

Ulkourheilutilat olivat yleisurheilulle ja jalkapallolle tyydyttävät, vaikka 

kenttä olikin vain 300 metrin pituinen. Sisätiloja sitä vastoin ei juuri ollut. 

Kun kylälle rakennettiin viisikymmenluvun puolivälissä kansakoulu, sen 

sali antoi kuitenkin mahdollisuuden esim. koripallon harrastamiseen. Pelit 

pelattiin pienen kannattajajoukon hurratessa näyttämöltä. Pernasaaren 

koulukodilla oli myös mahdollisuus harrastaa liikuntaa mm. painia.  

 

Erikoisia urheilukisoja olivat taajaman asuntoalueiden väliset ottelut eli 

Kerhon mäki ja Yläsudeetti kamppailivat keskenään. Seuraotteluita 

pidettiin mm. Konnevettä ja Tikkakoskea vastaan. Olipa myös seitsemän 

seuran otteluita. Pirinmestaruuskisoissa oli kilpailtavana kiertopalkinto, 

jossa otettiin huomioon kaikki lajit. Pamaus voitti tämän kilpailun monena 

vuonna ja sai kiertopalkinnon omakseen.  

 

Vuonna 1947 seura sai oman lipun, jonka naulaus tapahtui 25.6.1947. 

Historiallinen tapahtuma oli olympiasoihdun kuljetus vuonna 1952. 

Pamaus kuljetti soihtua urheilukentältä eteenpäin. Siellä se ensin pysähtyi 

7 minuutiksi ja paikalla oli tuhannen henkeä.  

 

 

 

 

 



Hiihto 

 

Nimekkäin hiihtäjä Pamauksen historian alkuvuosina oli Kauko Peura. 

Sotavuosina Mikko Hietasen tultua Karjalasta ja Martti Korhosen Savon 

Nilsiästä alkoivat kovat hiihtokisat näiden kesken. Martti Korhonen voitti 

kymmeniä kansallisia kilpailuja ja vuonna 1947 35-sarjassa SM-hopeaa. 

Hän onkin seuran mieshiihtäjistä menestyneimpiä kautta aikojen. 

Korhonen saavutti korkean 91 vuoden iän ja osallistui vielä 85-sarjassa 

veteraanisuunnistuksen SM-kisoihin. Hänestä käytettiinkin leikkimielistä 

nimeä Pamauksen pappa. Vuonna 1956 46-vuotiaana Martti voitti nk. 

Paavon hiihdon Saarijärveltä Jyväskylään. Hän kukisti suuren joukon 

nuorempiaan. Kerrotaan, että Kerttu-rouva oli kerran tässä pitkänmatkan 

hiihdossa lupautunut antamaan miehelleen energiatäydennystä Polkulan 

tankkauspaikalla. Kahviin oli sekoitettu kananmunia. Martti oli kuitenkin 

jo ehtinyt ohi ajat sitten. Eräs hänen tuttavansa kuitenkin tuli paikalle ja 

kertoili myöhemmin, että Kerttu pelasti hänen henkensä kun antoi 

energiapaukun tälle jo erittäin väsyneelle hiihtäjälle. Hiihtoa harrastivat 

1940 ja 1950-luvuilla myös Tauno Väisänen, Onni Nousiainen ja Vilho 

Partanen, joilla oli toki vielä paremmat, omat menestyslajinsa.  

 

Noina sodanjälkeisinä vuosina järjestettiin Vihtavuoren tehtaiden 

asuntoalueiden välisiä viestinhiihtoja. Näiden keskellä kasvoi joitakin 

erinomaisia nuoria hiihtäjiä. Vuonna 1948 Tarmo Torro voitti 16v. poikien 

Suomen mestaruuden 8 kilometrin hiihdossa Lahden Salpausselällä 

hurjalla kelillä ja Pentti Veijanen oli neljäs. Kolmas vipalainen Reijo 

Männikkö oli samalla voittamassa kavereidensa kanssa 16-vuotiaiden 

poikien joukkuekilpailunkin Suomen mestaruuden.  Tarmo Torro menestyi 

sitten monessakin lajissa, voittaen piirinmestaruusmitaleja mm. 

yhdistetyssä, murtomaajuoksussa, viestijuoksussa, hiihtosuunnistus-

viestissä sekä Hämeenlinnassa ammattikoulujen moniottelun Suomen 

mestaruuden. Pamauksen mestaruuksia hänellä löytyy noilta ajoilta toista 

tusinaa, mm. pyöräilystä 30 kilometriltä sekä eri yleisurheilulajeista. 

Hauska yksityiskohta kilpailutoiminnasta oli Harjun juoksukentällä Onni 

Nousiaisen pyörällä ajettu tuhannen metrin kilpailu aikaan n. minuutti 40 

sek. Kaarteiden ajaminen oli varmaan aikamoista taiteilua. Armeijan 

aikoihin Torron menestyksekäs ura oikeastaan päättyi. Mieleenpainuva 

yksityiskohta oli kuitenkin se, että hän sai lomaa armeijasta 

olympiasoihdun kuljettamisjuoksua varten.  

 



Hiihdon valovoimaisin tähti ja urheilusankari Vihtavuoren Pamauksessa 

nousi 1950-luvun alussa peräti maailmankartalle. Hänen nimensä oli 

Sirkka Vilander syntyään Polkunen. Kansallinen kilpailu-ura alkoi jo 40-

luvun puolella hieman yli kaksikymppisenä. Olympialaisten talvikisoissa 

vuonna 1952 Norjan Oslossa 24-vuotias Sirkka Polkunen saavutti jo 5. 

sijan, mukana tosin ei vielä ollut Neuvostoliitto. Mainittakoon, että Sirkka 

on ensimmäinen nainen koko maailmassa, joka on lähtenyt olympialaisten 

hiihtokilpailuun, koska hänen kilpailunumeronsa oli ykkönen. 

Olympialaisten jälkeen Polkunen voitti monia kansallisia ja piirin-

mestaruuksia, kunnes MM-kisoissa vuonna 1954 henkilökohtaisessa 

kisassa Ruotsin Falunissa heltisi kuudes sija venakoiden oltua jo mukana. 

Viestissä, jonka Sirkka avasi johtoasemassa, päädyttiin lopulta hopealle ja 

Zakopanesta kansainvälisistä kilpailuista samana vuonna Sirkka toi voiton 

sekä henkilökohtaisesta että viestikisasta. Vuonna 1956 olympiakisat olivat 

kauniissa ja jylhässä Cortina D´Ampezzossa Italian dolomiiteilla. Siellä 

Sirkka oli henkilökohtaisessa kisassa kympillä kahdeksas, mutta 3x5 km:n 

viestissä Sirkka, Mirja Hietamies ja Siiri Rantanen veivät voiton 

ennakkosuosikkien neuvostoliittolaisten edestä. Joukkueesta on kuva 

julkaisun takakannessa. Sirkan voittoa juhlittiinkin sitten Vihtavuoressa 

monta päivää. Vielä vuosikymmenet myöhemminkin tuo viestivoitto on 

ainut Suomen naisten saavuttama viestikulta, vaikka henkilökohtaisia 

kultamitalisteja onkin monia.  

 

Vihtavuoren Pamausta edusti vuosien ajan hiihdossa 1950-luvulla myös 

Laukaan alueen toinen kultamitalisti Sylvi Saimo ja jyväskyläläinen Saara 

Koivunen, joka myöhemmin keskittyi suunnistukseen. Tämä kolmen S:än 

joukkue sai SM-pronssia vuonna 1956. 
   
Pyöräily 

 

Pyöräilyharrastus oli Vihtavuoren Pamauksessa voimakkainta sotien 

jälkeen, mutta se jatkui pitkälle 1970-luvulle saakka. Vielä 1980-luvulla 

yritettiin vähän aikaa pitää pyöräilykisoja. Näinä myöhäisimpinä vuosi-

kymmeninä kisoja puuhailivat mm. Paavo Mattila, Hannu Kivimäki ja 

Matti Tsokkinen. Menestyneitä pyöräilijöitä ”Onnukka” Nousiaisen 

rinnalla olivat sodan jälkeen Sulo Kivimäki ja Tauno Viitala. Jälkimmäinen 

voitti 14 piirinmestaruutta Keski-Suomessa ja 14 Keski-Pohjanmaalla.  

 

 



Viitala kertoo lehtihaastattelussaan vuosikymmeniä myöhemmin:”Pyörät 

oli jo aika hyviä. Ei silloin vielä vaihdepyöriä ollut. Porko ajoi ensimmäis-

tä kertaa kilpaa vaihdepyörällä Berliinin olympialaisissa. Pyörä maksoi 

lähes omaisuuden. Pyörä oli kallis. 2800 silloista markkaa ja tuubirengas 

parisensataa markkaa. Tuntipalkka oli vitosen. Siitä kun laskee hinnan, 

niin melkein tulee nykyisen auton hinta. Eikä pyöräilijät saaneet 

minkäänlaista avustusta siihen aikaan. En lopettanut siksi vuonna 1953, 

etten olisi pärjännyt. Silloin alkoi perhe tuntua pyöräilyä tärkeämmältä.”  

 

Mäenlasku 

 

Mäenlaskua pyrittiin saamaan jopa kansainväliselle tasolle, kun kylään ja 

Laukaaseen tuli moniakin hyppyrimäkiä, joita erityisesti halusi kehittää 

Kustaa Häppölä. Ensimmäinen mäkipaikka oli Siikakankaalla, mutta mäki 

jäi soranoton alle, jolloin Kustaa Häppölä alkoi järjestää nk. Sudeetin 

mäkeen uutta paikkaa. Vihtavuoren hyppyrimäki rakennettiin vuonna 1949 

ja vuonna 1950 pidettiin vihkiäiskilpailut. Mäki todettiin aika pieneksi, 

kun varsin kuuluisa mäenlaskija Erkki Kumpunen voitti hypäten 18.5 

metriä. Kustaa Häppölä hyppäsi pari vuotta myöhemmin mäestä 22 metriä. 

Erkki Kumpunen piti valmennusta, johon tuli peräti 25 osanottajaa. Tarmo 

Torro olikin sitten samana vuonna Pm-yhdistetyn kolmas, joten tulosta 

tuli. Mäkihypyn harrastajia olivat Leo Leppänen, T. Paukamainen, Jarmo 

Kallioinen, Aarre Pennanen ja erityisesti Auvo Väisänen, joka voitti 

vuosina 1955-56 yhdistetyn piirinmestaruudet. Vielä kymmenkunta vuotta 

myöhemmin Pertti Hyppönen osallistui seuran nimissä Lahden ja 

Jyväskylän mäkikilpailuihin. Hyppösen paras sijoitus SM-kisoissa oli 

urallaan peräti seitsemäs.  

 

Seuralle hankittiin omia mäkisuksiakin, mutta ne olivat enemmän-

kin ”lankkuja”. Niinpä Tarmo Torro kertoi, että koulun jälkeen lähdettiin 

tuollaiset olalla kohti Siikajärveä, jossa sitten hypättiin mäkeä. Hieta-

syrjässä oli vähän isompikin mäki, jonka mäkiennätykseksi tuli 1960-

luvulla 46 metriä. Tämänkin mäen toteuttamisessa Vihtavuoren Pamauksen 

aktiiveilla oli paljon vaikutusta. Kustaa Häppölä suunnitteli suurempaa 

mäkeä myös Sadinsyrjänmäkeen, mutta tämä herätti kovan vastustuksen, 

koska asiaan meinattiin laittaa tehtaan huoltokonttorin varoja. Hän oli eks-

pertti alamäkien kaltevuuden määrittelijänä ja teki tätä hommaa laajem-

minkin Keski-Suomessa. Monet ovat kertoneet olleensa paikalla, kun 

Kustaa laski viivotin kädessään maastossa näitä kaltevuusyhtälöitä. 



Yleisurheilu 

 

Pitkän matkan juoksu 

 

Sotien jälkeisenä aikana Vihtavuoren Pamauksen tunnettuvuus lisääntyi 

suuresti erityisesti maratonmenestyksen kautta. Karjalasta oli jo vuoden 

1941 alussa Keski-Suomeen muuttanut perhe Hietanen, joka lopulta asettui 

asumaan Vihtavuoreen. Pienen perheen isä Mikko Hietanen (22. 9.1911 

Uusikirkko – 3.2. 1999 Laukaa) oli sodan jälkeisen Suomen kärkitason 

kestävyysjuoksija. Hänet tunnetaan edelleenkin erityisesti maratonjuoksi-

jana. Etukannen kuvassa Mikko pitää kädessään vuoden 1952 olympia-

soihtua. Hietanen voitti EM-kultaa maratonilla Oslossa vuonna 1946. Lon-

toon 1948 olympialaisten maratonilla hän keskeytti ja Helsingissä hän si-

joittui 17:nneksi. 

 

 

Hietanen voitti neljä maratonin Suomen mestaruutta (1945–1948) ja yhden 

Pohjoismaiden mestaruuden (1947). Vuosina 1946 ja 1948 hänellä oli ma-

ratonilla kauden kärkiaika maailmassa. Vuonna 1946 Hietanen voitti 

Košicen kansainvälisen rauhanmaratonin Tšekkoslovakiassa. Seuraavana 

vuonna hän voitti Yhdysvaltojen 20 kilometrin maantiejuoksun mestaruu-

den. Bostonin maratonilla 1947 hän oli toinen ennätysajallaan 2.29.39.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/22._syyskuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/22._syyskuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/Uusikirkko
http://fi.wikipedia.org/wiki/3._helmikuuta
http://fi.wikipedia.org/wiki/1999
http://fi.wikipedia.org/wiki/Laukaa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maraton
http://fi.wikipedia.org/wiki/Maraton
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yleisurheilun_Euroopan-mestaruuskilpailut_1946
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yleisurheilu_kesäolympialaisissa_1948
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yleisurheilu_kesäolympialaisissa_1948
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjoismaat
http://fi.wikipedia.org/wiki/Košice
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhdysvallat
http://fi.wikipedia.org/wiki/Bostonin_maraton


Tuo Amerikan matka kestikin lähemmäs puoli vuotta. Hietanen juoksi 

25 000 metrin, 30 000 metrin ja 15 mailin ratajuoksujen maailmanennätyk-

siä vuosina 1946–1948. 3.9. 1961 50-vuotispäivänsä kynnyksellä hän saa-

vutti vielä hopeaa Mynämäen maratonilla ajalla 2:44:58. ja vuonna 1986 

hän pokkasi 75-vuotiaiden sarjassa EM-pronssia maratonilla. 

Kari Perälän Vihtavuoren Pamauksen 70-vuotisjulkaisussa on Mikon 

menestyksestä ansiokas, tarkka ja arvokas selvitys, joten lukijan kannattaa 

syventyä siihen tarkemmin. Mikko valittiin vuonna 1947 luistelija Lassi 

Parkkisen kanssa vuoden urheilijaksi. Voidaan syyllä sanoa, että 

Vihtavuoren Pamauksen toiminnan kannalta juuri Hietasen sisukkaalla 

esikuvalla, totaalisella harjoittelulla ja menestyksellä on ollut merkitystä 

näihin päiviin saakka. Esim. paljon toistettu Mikon sanonta ”Juoksemalla 

oppii juoksemaan…” on monelle ollut mottona sekä Vihtavuoren 

Pamauksen että muiden urheiluseurojen rivissä harjoitelleille. Vielä 

vuosikymmeniä parhaimman menestyksen jälkeen Mikko oli mukana mm. 

Peurunka-juoksussa ja hänen nimelleen perustettu Mikon hölkkä kuului 

keskisuomalaisten juoksijoiden kalenteriin kymmenkunta vuotta 1970-

1980-luvuilla. Mikon syntymän 100-vuotismuistoksi 2011 järjestettiin 

muistohölkkä. Hietanen oli myös sanavalmis ja antoi tämän kirjoittajalle 

neuvon maratonin juoksemiseen. ”Mene sillä tavalla rennosti keinutellen.” 

Hän näytti tyyliä seisaalleen nousten n. 84-vuotiaana.  

 

Toinen yleisessä sarjassa juoksumenestystä niittänyt oli alkuaan 

kajaanilaispoika  Vilho Partanen. Hän sijoittui Kalevan kisoissa vuosina 

1949-51 maratonilla kolmen parhaan joukkoon voittaen vuonna 1950 

Suomen mestaruuden. Hänkin juoksenteli Vihtavuoressa vielä 1980-

luvulla ja juoksumahdollisuuksien vähettyä ajeli pitkiä lenkkiä 

polkupyörällä. Hän oli varsin rauhallinen persoonaltaan. Harjoituksissa 

kerrotaan hänen käyttäneen juoksupohjana Vihtavuoren tehtaiden lähellä 

olevaa Sikosuota.  

Hirsikankaalle menevä tie olikin yksi käytetyimpiä suuntia käydä lenkillä.  

Suojuoksuahan on käytetty sitten monissa eri urheilulajeissa hiihtoa 

myöten 

 

Maratoonareiden harjoittelu olikin vuosikymmenet sitten joskus jopa 

vaikeaa. Harjoittelu tapahtui useimmiten pitkän työpäivän jälkeen tai 

ennenkin sitä. Talvella piti juosta jopa junanradalla, jossa ei ollut niin 

paljon lunta. Kerran Mikko Hietanen harjoitteli kovassa pakkasessa 

yhdessä Vilho Partasen kanssa. He eivät kuulleet tavarajunan lähestyvän 



heitä takaapäin, koska molemmilla oli juostessaan kovan pakkasen  

takia karvahatut päässä ja korvat hyvin suojattuna. Mutta he huomasivat 

kuitenkin junan ja onnistuivat hyppäämään tavarajunan edestä pois viime 

hetkellä. Olosuhteet huomioon ottaen ja elämän haasteet muistaen olivat 

sen ajan vipalaisten maratoonareidemme suoritukset erittäin kovia. 

Juoksukengissä ei ollut vaimennuksia, joten jänteet olivat kovilla.  

 

Muu yleisurheilu 

  

Naisten puolelta on mainittava Alli Savola, joka otti monta piirin-

mestaruutta kiekossa ja keihäässä. SM-kisoissa hän sijoittui kolmanneksi 

keihäässä vuonna 1949. Tämä on yksi parhaita menestyksiä kautta 

Pamauksen historian. Leena Niemi voitti myös piirinmestaruuden 

korkeushypyssä. 

 

Vihtavuoren Pamauksella oli sodan jälkeisinä 15 vuotena Hietasen ja 

Partasen rinnalla paljon juoksun harrastajia mm. Tauno Väisänen ja M. 

Vennerstrand, jotka Mikon täydentämänä ottivat SM-maastojuoksun 

joukkuekilpailuissa neljännen tilan. Tauno Väisänen juoksi parhaimmillaan 

3000 m aikaan 9.11. Yrjö Rautavuoma oli nopea pikajuoksija, jonka 

nopeusominaisuudet tulivat esiin vielä veteraanisuunnistajana. Myös 

Pekka Räisänen senior, joka eli myös 90-vuotiaaksi ja oli kotoisin 

Piippolasta, oli innokas juoksun harrastaja. Pekka harrasti 

aamuvoimistelua kertoen mielellään, kuinka monta liikettä tänäkin aamuna 

tuli tehtyä. Naisten puolella Anna Puttonen voitti maastojuoksun 

piirinmestaruuden. Kenttälajeissa V. Oksanen heitti keihästä 56.81. Nk. 

vauhdittomia hyppyjä harrastettiin tuolloin runsaasti jopa seuraotteluina.  

 

Suunnistus 

 

Vihtavuoren Pamauksen suunnistustoiminta on jatkunut lähes 70 vuotta 

katkeamattomana vuodesta 1946. Tällöin perustettiin suunnistusjaosto. 

Seuran ensimmäisiä menestyneitä suunnistajia oli Aleksi Valkonen, joka 

voitti piirinmestaruuksia ikämiehissä. Mukana olivat myös mm. Tauno 

Väisänen ja Martti Korhonen sekä naisista Leena Niemi. Leena Halinen ja 

Pirkko Jussila, jotka voittivat piirinmestaruuden viestissä. Sirkka 

Polkunenkin suunnisti silloin tällöin. Nuorten esiintulo alkoi viisikym-

menluvulla. Matti Tammela voitti kolme henkilökohtaista piirin-

mestaruutta, joista viimeisen M-sarjan hiihtosuunnistuksessa. Myös Pentti 



Tammela voitti 16 v. sarjassa piirinmestaruuden. Suurin menestys 

kuitenkin saavutettiin vasta 1960-luvulla. Jukolan viestiin osallistuttiin 

ensi kertaa  1955 vuonna ja sijoitus oli 72. Tuloksista voi päätellä, että 

parhaiten vauhdissa pysyi Rauno Alanko. Hän paransi sijoitusta 7 sijaa 

ollen Matti Tammelan kanssa paremmalla puolella 115 juoksijan joukossa 

osuusajoissaan.  

 

 Tauno Väisänen 97  2:36:56 +1:01:43 97/115 2:36:56 

 Matti Mattila 90 -7 5:01:42 +1:39:17 78/115 2:24:46 

 Juha Niemi 92 +2 7:15:42 +2:26:23 91/115 2:14:00 

 Jouko Hyppönen 88 -4 8:36:47 +2:47:58 66/115 1:21:05 

 Rauno Alanko 81 -7 10:22:46 +3:00:12 45/115 1:45:59 

 Martti Korhonen 89 +8 12:49:04 +4:13:59 96/115 2:26:18 

 Matti Tammela 72 -

17 

15:14:43 +5:02:17 51/115 2:20:39 

    kok.aika ja 

ero kärkeen 

 sija 

osuudella 

os.aika 

 

 

Tämän jälkeen Pamausta ei löydy Jukolan viestin tulosluettelosta ennen 

vuotta 1965. Sen sijaan Laukaan Urheilijoilla oli vuonna 1959 oma 

joukkue, jossa oli Vihtavuoren suunnistajia.  

 

 

Pesäpallo 

 

Pesäpallo oli valittu seuran urheilumuodoksi jo perustavassa kokouksessa. 

Harjoitukset ja pelit toteutettiin kuitenkin 8 kilometrin päässä Pernasaaren 

kentällä. Aluksi pelaajilta puuttuivat jopa räpylät ja seura oli piirin par-

haita. Ystävyysottelut Pernasaarta vastaan kuuluivat kalenteriin. Kun 

urheilukenttä sitten valmistui, siellä ei kuitenkaan saanut pelata pesäpalloa 

ja toiminta loppui 50-luvun päättyessä. Opettaja Eino Haapanen oli 

innokas pesäpallon vetäjä.  
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Voimistelu 

 

Seuraa perustettaessa voimistelu oli myös peruslaji. Tässä naiset olivat 

miehiä innokkaampia, vaikka toisaalta armeija ja perustamisvaiheessa 

suojeluskunnan toimintaan voimistelu kuului olennaisena osana. Vuoden 

1947 suurkisoihin osallistui 19 naista ja 8 miestä.  

Vihtavuoren Pamauksen 1950-luvun puolivälin suurkisajoukkue 

 

Telinevoimistelulle oli mahdollisuus myös Pernasaaren salissa, koska 

sieltä tuli pari seuran piirinmestaruushopeaa poikien parista. Voimistelua 

veivät eteenpäin Eino Haapanen ja puheenjohtaja Paavo Laitinen sekä 

monessa lajissa menestynyt Tarmo Torro. 

 

 

Voimailu 

 

Laajempi painonnostoharrastus Vipan menestyslajissa alkoi kuutisen 

kymmentä vuotta sitten. Pernasaaren koulukodissa toimi tuolloin Alpo 

Jäppinen, joka oli innokas voimailija. Poikakodin poikia paini Laukaan 



Urheilijoissa ja nostivat Vipassa jo n. vuonna 1953. Vuonna 1955 oli jo 

piirin mestaruuskisoissa mukana Koskensaaressa Pernasaaren poikia ja P. 

Sorvali voitti 90-sarjan. Vuoden 1956 tienoilla harjoiteltiin Vihtavuoressa 

talvella ulkona. Nostettiin ”pässijunan” akseleita. Kesällä 1957 löytyi 

Sikomäestä, Kallioiselta n. 55 kilon painot, joilla opeteltiin. Kovia nostajia 

olivat tuolloin Jussi Sakari, Reijo Vireaho, Pertti Poikolainen, Aarre 

Pennanen ja Pertti Mäkipää. Vuonna 1957 Pamauksen nostajien toimesta 

voitettiin piirin joukkuemestaruus ja kolme henkilökohtaista mestaruutta. 

Vuoden 1957 aikaan saatiin Lammasmäen päältä kerhotila, jossa nostettiin. 

Siellä oli lava ja myös pingispöytä sekä koronapeli. Siellä kolisteltiin 

muutama vuosi. Vuonna 1958 pidettiin piirinmestaruuskisat Saarijärvellä 

ja Reijo Vireaho sai sieltä hopeaa. Sitten vuonna 1958 perustettiin lopulta 

nk. voimailujaosto Vihtavuoren Pamaukseen. Lammasmäen tilan jälkeen 

löytyi harjoitustila kattilahuoneen yläkerrasta ja sitten isojen kattiloiden 

läheltä alakerrasta. Yläkerran lattia meinasi antaa periksi punttien alla eikä 

alakerrankaan lattiaa ei oikein saatu tasaiseksi. Lopulta päästiin pitkäksi 

aikaa paloasemalle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vaihtelevia vuosia Vihtavuoren Pamauksen 

historiassa 1960-1980-luvut 
 

Yleistä 

 

1960-luvulta lähtien yksilölajien rinnalle tuli Vihtavuoren Pamauksen 

piirissä yhä enemmän myös joukkuelajeja, vaikka aikaisemminkin toki oli 

harrastettu palloilua ja eri lajien viestejä. Välillä keskustelu joukkuelajien 

ja yksilölajien merkityksestä kävi kuumana. Esim. Kullervo Vierto 

kannatti enemmän joukkuelajeja. Kuitenkin myös yksilömenestystä tuli 

varsinkin juoksussa ja suunnistuksessa.  

 

Kuntoilu 

 

Pamauksen kuntourheilujaoston tehtävänä oli 1950-luvulta asti erityisesti 

tehtaan väestön kuntoilu. Yritettiin saada ihmiset liikkumaan monenlaisilla 

tempauksilla ja pitkänkin tähtäimen suunnitelmilla. Vuonna 1960 alkoi 

kuntokilpa, jossa jaettiin huomattavia palkintoja aktiivisimmille mm. 

arvontojen kautta. Pyörällä töihin-kampanja pidettiin jo 50-luvulla. 

Vuonna 1974 voitettiin valtakunnallinen kuntokilpailu alle 1000 

työntekijän työpaikkojen sarjassa.  

 

Massahiihdot ja laturetket laajenivat Suomessa toden teolla 70-luvulla. 

Ensimmäinen Finlandia-hiihdon startti tapahtui vuonna 1974, jolloin 

reittinä oli 75 kilometrin matka Hämeenlinnasta Lahteen. Vuonna 1976 

osallistujia oli jo 3 500 kaikkiaan 14 eri maasta. Aikaisemmin oli kuitenkin 

käyty jo Oulun Tervahiihtoa ja Pirkan hiihtoa ym. vuosikymmenten ajan. 

Vihtavuoren aktiiveista Urpo Ristolainen oli luokkakaverinsa Matti 

Tammelan kanssa hiihtänyt nk. Saimaan hiihdon Lappeenrannassa. Sen 

matka oli 55 kilometriä. Matille kuulemma tuli väsy, mutta toivuttuaan 

kaveruksille jäi itämään ajatus Laukaan laturetkestä. Pentti Harjulan 

kanssa suunniteltiin järjestelyjä ja asiasta käytiin juttelemassa Retu 

Vepsäläisen kanssa Äijälässä ja Armas Korhosen kanssa Kuusaassa. 

Lievestuoreellekin päin otettiin yhteyttä. Yhdessä tehtiin työtä. Tarkoitus 

oli saada yhtenäinen ura Ampujien majalta Äijälään. Tehtaan väkeä 

houkuteltiin sitten näihin Laukaan laturetkiin. Muutenkin latuja pidettiin 

kunnossa tehtaan työaikanakin, välillä jopa presidentti Kekkoselle. 



 

Kävelytempauksia pidettiin tehtaan puolelta viisikin kertaa vuodessa. 

Kuntoluisteluja ja kuntouinteja koitettiin järjestää. Osastojen väliset 

viestihiihdot olivat osin myös enemmän kuntourheilua. Oli myös nk. 

prosenttihiihtoja. Mikon hölkkä tai Kuhajärvi-hölkkä oli perustettu osin 

kuntourheilumielessä. Lasten laturetket ja lasten luontopolut olivat hyvin 

pidettyjä suuntautuen suksilla kohti Hirsikangasta tai Keikkasta tai 

kävellen Kuhajärven rantaan. Suositut tarjoilut mehuineen kuuluivat 

asiaan. Lasten laturetki järjestettiin yleistä Laukaan laturetkeä edeltävänä 

päivänä. Puuhaihmisistä tässä mainittakoon Juhani ”Jussi” Jokela.  

 

1980-luvun alussa Kemiran väelle kehitettiin nk. kuntohuoltojärjestelmä, 

johon kuuluivat testit ja hyvät palkinnot. Suunnistusharrastuksen 

lisäämiseksi Kangasahon ympäristöä kartoitettiin jo 1980-luvun alussa. 

Tässä avainasemassa olivat eräät aktiivit, etupäässä Reino ”Retu” 

Vepsäläinen Äijälästä. Kuntoliikunnan puolestapuhujia olivat mm. 

Kullervo Vierto, Pentti Harjula, Martti Poskiparta, Esko Hyppönen ja 

etenkin Irma Moilanen ja Anja Vornanen. Vielä pitkälle 2000-luvulle 

Peurungan saleja ja uima-allasta saattoi käyttää välillä jopa ilmaiseksi 

tehtaan ja Pamauksen korteilla. Kuntoliikunnan yksi ulottuvuus toimi 

naisjaoston puitteissa mm. suurkisatavoittein. 

 

Kirkkovenesoutu 

 

Kuntoliikuntajaoston helmasta nousi vähän yllättäenkin omaksi 

yksikökseen kirkkovenesoutu. Jotkut ViPalaiset osallistuivat jo 1980-

luvulla Sulkavan soutuun. Kuntoilumielessä saatiin näin erilailla kehittävä 

laji pitkän matkan hiihtojen, juoksujen ja pyöräilyn rinnalle. Ilkka 

Riikonen ja Kari Pitkänen ottivat pienveneillä Sulkavalle osaa. He 

harrastivat muitakin kestävyyttä vaativia lajeja. He innostuivat kavereineen 

ajatuksesta hankkia käyttöönsä 15 hengen kirkkovene ja soutujoukkue. 

Niinpä ensimmäisen kirkkoveneen kustansi Kemira. Aluksi soutujoukkue 

koostui pelkästään Kemiran työntekijöistä. Harjoittelussa käytettiin 

monipuolisesti mm. Peurungan kuntosaleja laitteineen sekä Saraveden 

rantoja. Joukkueeseen tulikin paljon halukkaita, niin että varamiehiäkin jäi. 

Kilpailuja alkoi olla useampia kesässä, huippuna Sulkavan soutu ja SM-

kisat. Soutuharrastuksen ympärille poiki monenlaista muutakin 

tapahtumaa ja harjoitusmuotoa. Niinpä Pamaus oli jo varsin pian osaavana 

osajärjestäjänä monissa lähialueilla ja erityisesti Peurunka-järvellä 



käydyissä soutukilpailuissa. 

Painonnosto 

 

60-luvulla punttimiehet toivat paljonkin piirinmestaruuksia mm. Pertti 

Mörsky, Lauri Paukamainen, Jussi Sakari, Reijo Vireaho, Kari Natri ja 

Esko Mälkiä. Seuraotteluita käytiin Sumiaisten Kuntoa ja Konneveden 

Urheilijoita vastaa. 1970-luvulla Antero ”Arska” Kiviniemi suostui 

painonnostojaoston vetäjäksi ja toiminta kehittyi rakenteiltaan. 

Piirinmestaruuksia tuli seuralle paljon. Kaikkia ei läheskään ole tilastoitu. 

Myös Matti Tsokkinen oli merkittävä puuhamies. Uusia miehiä 

piirinmestareina edellä mainituiden Vireahon, Paukamaisen ja Mörskyn 

lisäksi olivat Pentti Noronen, Antero Kiviniemi, Jouko Toivola, 

kuulantyöntäjänä parhaiten tunnettu Tapio Rauhala sekä erityisesti on 

mainittava Ari Torro, joka vuonna 1974 nimettiin piirin parhaaksi 

painonnostajaksi ja seuran parhaaksi urheilijaksi. Torro sijoittui SM-

kisoissa 20-vuotiaiden kovassa sarjassa 4. sijalle ja osallistui vielä 35-

vuotiaiden veteraanien kisoihin. Arin parhaat tulokset olivat tempaus  

102,5 kiloa, työntö 130 kiloa sekä yhteistulos 232,5 kiloa.  

 

Torro kertoi haastattelussa arvostaneensa nimenomaan sitä, että sai hyviä 

ohjeita kokeneemmilta nostajakumppaneilta. 

 

Aikaisemmin jo mainittu painonnostoa varten käytetty tehtaan 

kattilahuone oli kohtalainen harjoituspaikka, mutta punttien alas 

laskeminen kuitenkin meinasi vahingoittaa yläkerran lattiaa, jolloin piti 

päästä muualle ja päädyttiin lopulta paloasemalle. Sielläkin suihkutiloihin 

piti kiertää ulkokautta, kunnes sisälle saatiin kunnon sauna. Noihin 

aikoihin kamppailulajeja oli kolme eli punnerrus, tempaus ja työntö, joista 

punnerrus jäi pois vuodesta 1972 alkaen. Punnerrus oli monien miesten 

kohdalla niin lähellä työntöä, että niiden erottaminen oli ”hiusten 

halkomista”. Kannustavana hahmona koko Suomessa myös vipalaisille oli 

erityisesti Kulta-Kalle Kangasniemi, joka voitti legendaarisesti 

kultamitalin Mexicossa 1968. Kulta-Kalle toi miehekkäällä olemuksellaan 

lajille valtavaa mediajulkisuutta.  

 

Kuitenkin vasta 1980-luvulla painonnosto nousi Vihtavuoren Pamauksen 

jopa kaikkien aikojen ykköslajiksi menestyksellä mitaten. Tehdaskin tuki 

tätä harrastusta voimakkaasti. Monikymmenvuotinen lajin puuhamies 

Pentti Noronen käynnisti tuolloin nuorisotoimintaa ja vuoden 1985 SM-



kisoista Marko Noronen ja Göran Poikolainen toivat SM-kultaa. Pentti itse 

voitti jokunen vuosi myöhemmin veteraanien SM-kultaa. Muitakin SM-

mitaleita saatiin miesten osalle. Nostajista mainittakoon edellä jo 

kerrottujen lisäksi Harri Aivio, Reijo Leinonen, Tauno Pihlainen, Jari 

Vireaho, Asko Lappalainen, Keijo Hattunen, Petri Mutikainen, Petri 

Senilä, Mika Räisänen ja Jani Kuula.  

 

Myös naiset innostuivat painonnostosta. Niinpä vuonna 1988 Tarja Sorri ja 

Heli Puttonen toivat hopeamitaleita SM-kisoista ja yhteensä vipan naiset 

tekivät saman vuonna 47 uutta piirinennätystä. Piirinmestaruuskilpailuista 

saatiin yhdeksän kultaa ja yksi hopea. Vuonna 1989 naiset toivat jälleen 

hopea ja pronssimitalin sekä paransivat pe-lukemia 70 kertaa. 

Vuosikymmenen loppuun mennessä aktiivinostajia löytyi arvioilta 

kolmekymmentä. Vielä parempaa oli kuitenkin tulossa 90-luvulla. 

 

Painonnostojaostoa veti 80-luvulla Pentti Norosen lisäksi Tapio Rauhala. 

Kunnan tuella harjoittelupaikaksi saatiin nykyinen tila eli osa nykyisen 

nuorisotalon alakertaa aivan urheilukentän viereltä.  

 

Jääkiekko ja kaukalopallo 

 

Jääkiekon harrastus alkoi seurassa vuonna 1961. Tuolloinhan koko 

maassakin jääkiekko nousi suosituksi lajiksi. Toiminta Vihtavuoressa oli 

harrastusluontoista. Mukana oli alkuvaiheessa mukana mm. Erkki 

Luomanen. 1970-luvulla saavutettiin nuorten E-joukolla peräti piirin-

mestaruushopeaa. Pelaajia oli lähinnä Vihtavuoresta, mutta jonkin verran 

myös lähikyliltä. Vuoden 1973 aikana lajin harrastus tavallaan päättyi ja 

siirryttiin kaukalopalloon. Kaukalopallojaosto perustettiin vuonna 1977. 

Lähinnä siinäkin pelattiin nk. puulaakipelejä. Jaoston johdossa oli 

Luomasen lisäksi Jarmo Kallioinen ja Jouni Lampela.  

 

Jalkapallo 

 

Jalkapalloa Pamauksessa on pelattu lähes koko sen historian ajan. 

Varsinaisesti suunnitelmallisempi otteleminen alkoi viisikymmentä vuotta 

sitten, kun tehtaan palvelukseen tuli vuonna 1963 Kuopion suunnalta 

Seppo Heinonkoski. Tavoitteet olivat heti alussa korkealla ja harjoiteltiin 

jopa lumihangessa. ViPa liittyi saman tien Suomen Palloliittoon ja kausi 

1964 pelattiin jo piirisarjan III luokassa. Samassa luokassa muut olivat 



täysin vastaantulijoita ja piirinmestaruus oli selviö. Joukkueen nimet ovat 

tuttuja monestakin ViPan jaostosta: Erkki Luomanen, Matti Tsokkinen, 

Pentti Koivumäki, Taisto Valkonen, Aarre Pennanen, Seppo Heinonkoski, 

Teuvo Väisänen, Mauri Mäkinen, Juhani Nevalainen, Markku Niemi, 

Rauni Silvanne Jussi Sakari, Matti Salmi ja Kai Häppölä. Näin noustiin 

voiton myötä samalla II luokkaan, jolloin haasteet kovenivat. Pelaajia 

saatiin Laukaan kirkonkylältäkin. Vahvistunut ryhmä voitti lopulta vuonna 

1968 piirinmestaruuden tässä II luokassa. Jämsänkosken Ilvestä vastaan 

ratkaisevassa ottelussa otettiin voitto maalein 2-1.  

 

Vuonna 1971 piirisarjassa tuli sitten jälleen II luokan mestaruus ja B-

nuorten samoin. Tässäkin joukkueessa oli joitakin vielä nykyisinkin 

Vihtavuoren Pamauksen riveissä toimivia henkilöitä: Markku Niemelä, 

Jarmo Salonen, Jouko Vehi, Pasi Lehtonen, Seppo Nikara, Juha Kallioinen, 

Taavi Rautiainen, Kai Kiilavuori, Heikki Pennanen, Hannu Puttonen, Harri 

Keurulainen, Juha Hammaren, Aku Naukkarinen, Asko Häkkinen ja Risto 

Heinonkoski. Vuonna 1976 oli ViPalla myös ikämiesjoukkue, joka voitti 

piirisarjan IV luokassa.  

Vuonna 1977 voitettiin uudelleen piirisarjan II luokka. Vuonna 1978 

miehet olivat neljänsiä IV divisioonassa ja F-junnut voittivat 

piirinmestaruuden. Jalkapallon pelaaminen liittyi luonnollisesti myös 

tehtaan liikuntatoimintaan siten, että pelattiin Siilinjärven ja Kokkolan 

sekä jopa pääkonttorin ”tähtipelaajia” vastaan. Tehtaan joukkue pelasi 

myös Jyväskylän puulaakijoukkueiden seassa voittaen vuonna 1971 peräti 

I divisioonan mestaruuden.  

 

Jalkapalloon kuuluivat valmentajien ja erotuomareiden koulutus. Jaoston 

vetäjinä olivat Seppo Heinonkoski, Erkki Luomanen, Mauri Mäkinen, Leif 

Blomberg sekä Tapio Valkonen. Seppo Heinonkoski oli mukana myös 

seuran ulkopuolella laajasti, koko piirin puheenjohtajana vuosien ajan 

vuoteen 1989 asti. Erityisesti mainittakoon hänen kuulumisensa Suomen 

nuorten maajoukkueeseen vuonna 1975 Sveitsissä pidetyissä EM-kisoissa. 

Siellä Suomen 18-vuotiaiden joukkue otti monille yllättäen peräti 

hopeamitalin. Voittokaan ei ollut kaukana Bernissä pelatussa 

loppuottelussa, jossa Atik Ismail laukaisi kahdesti tolppaan.  

 

Lentopallo 

 

Pamauksen historian alkuvuosina lentopalloa pelattiin etupäässä kesäisin 



ulkona ja muina aikoina Pernasaaressa, mutta uuden kansakoulun 

valmistuttua koulun saliin syntyi lisää harrastusta. Lentopallojoukkueissa 

oli poikia Vihtavuoresta ja poikia Pernasaaresta. Tuure Valkosen mukaan 

se alkoi pienestä mutta viime vuosikymmenien varrella on ollut joskus 

jopa 100 pelaajaa, joista valtaosa nimenomaan vihtavuorelaisia ja monia 

perheitä. Erityisesti hän mainitsee Matti Puttosen, joka kävi 15-vuotiaasta 

lähtien 70-luvun alusta ja käy edelleen harjoituksissa, tuolloin alussa 

mopolla. Turren lisäksi lentopalloilun puuhaihmiseksi tuli 1980-luvulla 

Marjo-Kerttu Herkman.  

 

Lentopallojaosto perustettiin vuonna 1966 ja se järjesti harjoituksia 

kahdesti viikossa koulun salissa. Lentopallon suosio lisääntyi 60-luvun 

lopulla ja kohta Pamauksella oli viisi joukkuetta liiton ja piirin sarjoissa. 

17-vuotiaat voittivat piirinmestaruuden jo vuonna 1971 ja 19-vuotiaat 

vuonna 1973. Miesten joukkue nousi ensin nelossarjaan ja sitten 

kolmossarjaan vuonna 1974. Naisten kolmossarjan joukkue oli lohkonsa 

paras 1970-lvuun alussa. Puulaakisarjat ja Kemiran kisat toivat lisää 

harrastusmahdollisuuksia. 1980–luvun alussa eri sarjoissa oli edelleen viisi 

joukkuetta parhaimmillaan. Vihtavuoren koulun pienen salin rinnalla 

käytettiin harjoituksissa ja otteluissa Laukaan koulujen, Pernasaaren ja 

Peurungan saleja. Lentopalloilijoita koulutuettiin myös tuomareiksi.  

I luokan tuomariksi valmistuivat mm. Tuure Valkonen ja Juha 

Kallioinen. ”Turre” Valkonen johtikin lentopallojaostoa yli 20 vuotta. 

1980-luvun lopulla tytötkin tulivat mukaan. Miehet voittivat 1987 

Kemiran mestaruuden sekä pitäjän mestaruuden. 1980-luvun lopussa 

sarjoissa oli jo seitsemän joukkuetta ja tytötkin saivat tuolloin ensimmäiset 

pronssiset PM-mitalit.  

 

Naisjaosto 

Vihtavuoren Pamaukselle nimettiin jo ennen sotia naisjaosto, joka toimi 

sodan jälkeen ahkerasti. Vuonna 1947 ja 1956 sekä vuonna 1966 

osallistuin suurkisoihin. Lahden voimistelu- ja urheilujuhlilla oli mukana 

vuonna 1974 17 naista ja seuraavana vuonna saman verran suurkisoissa 

Helsingissä. Esimerkiksi vuonna 1977 liikuntakerho kokoontui lähes 30 

kertaa. Vuonna 1986 lähti suuri joukko tyttöjä ja naisia lahteen SVUL:N 

nuorten suurkisoihin ja SNLL:N 90.vuotisjuhliin. Puuhaihmisiä 60-luvulla 

olivat mm. Elma Kangas ja Terttu Larkkonen, myöhemmin Tuula Lamberg 

ja koko ajan Irma Moilanen sekä Anja Vornanen. Jaosto tuki erilaista 

kuntoilua. Jopa puutarhatöistä saattoi saada kuntoilupisteitä.  



Suunnistus 

 

JUKOLAN YÖ 

 

On Jukolan yö pian hetki lyö 

teltan luona istun jo tehty on treeni ja työ. 

  

Kanssa joukkuekavereiden taktiikkaa jo laaditaan 

ohikulkevaa joukkoa värikkäiden suunnistajien katsellaan. 

  

On Jukolan yö pian hetki lyö 

vierellä retkikeittimen joku eväitänsä syö. 

  

Naapuriteltan venloja heitä katselen kuin salaa 

mietin vanhoja suunnistusvuosia monet muistot mieleeni palaa: 

  

Kytäjän Jukola kauheassa säässä  

tai Vepsäläisen Retu nenäliina päässä 

monet kisamatkat kanssa Tammeloiden  

Väisäs-Tanun laulu kyydissä soiden 

  

On Jukolan yö pian hetki lyö  

jolloin metsää halkoo otsavalojen vyö 

  

Vielä metsässä viipyy Seija ja Pirkko  

pian kansaa kutsuu metsäkirkko 

jo aloittaja meidän lamppuaan lataa  

jotkut tutkivat kartalta Tiomilan rataa. 

  

Suuntaan kulkuni kohti kisaravintolaa 

vielä tekee mieleni kupillista kuumaa  

jännitys tiivistyy – moni laillani pohti  

milloin aika on suunnata riukulaa kohti 

  

Vuosi vuoden jälkeen uudestaan palaan tähän tuttuun tunnelmaan 

punnitaan hikisten lenkkien työ jo hetki lyö – on Jukolan yö! 

  

Martti Olavi Veijanen 

 



Aktiivisesti Pamauksen suunnistustoimintaan osallistunut ja sitä seurannut 

Martti Veijanen kuvaa kutkuttavasti lähes mystisiä tunnelmia, joita 

Jukolaan on liittynyt.  

 

Kuusikymmentäluvulla suunnistusharrastus lisääntyi koko Suomessa 

peruskarttojen levittyä laajalle ja Jukolan viestin laajennuttua 

monisatapäiseksi joukkuekilpailuksi. Ikäluokat olivat suuria. Monet 

hiihdon ja juoksun harrastajat löysivät tiensä myös suunnistusmaastoihin. 

Pamauksen suunnistusveteraanien johtohahmoksi nousi Tauno Väisänen, 

joka voitti M50 Suomen Mestaruuden vuonna 1963. Väisänen voitti 

sittemmin toisenkin SM-mitalin eli hopean vuonna 1979 ja oli muutenkin 

Suomen veteraanien kärkipään pihkaniskoja monen kymmenen vuoden 

ajan. Yksi Suomen mestaruuskin lipesi kun Tauno ei huomannut leimata 

eräällä sillalla olevalla rastilla. Piirinmestaruusmitaleita tälle persoonal-

liselle miehelle kertyi kymmenittäin sekä henkilölajeista että viesteistä ja 

partiosuunnistuksesta. Veteraanimenestyjiä olivat 70-luvulla myös mm. 

Reino Vepsäläinen ja Kari Kekoni. Vepsäläinen oli monellakin tavalla 

innokas suunnistuspersoona.  

 

Vuonna 1969 Pentti ja Seppo Tammela sekä Paavo Peisa ottivat SM-

viestissä hopeamitalin. Tätä parempaa viestimenestystä eivät Vihtavuoren 

Pamauksen suunnistajat ole saavuttaneet myöhemminkään. Tammelan 

veljeksistä Matti, Pentti, Arvo, Tauno, Seppo, Esko ja Erkki, tulikin laajasti 

tunnettu suunnistajajoukko ympäri Suomen. Monesti he edustivat 

veljessarjalla Jukolan viestissä Vihtavuoren Pamausta ja lisäksi suun-

nistivat veljeksinä toistakymmentä kertaa Laukaan Urheilijoiden riveissä. 

Vuonna 1974 vipalaiset voittivat kansallisen Linnan pässin viestin 

Savonlinnassa joukkueella Hannu Natri, Arvo Tammela, Esko Tammela ja 

Pentti Tammela. Piirinmestaruuksia vipalaiset keräsivät kolmenkymmenen 

vuoden aikana roppakaupalla sekä kesä- että talvisuunnistuksessa.  

 

Seura alkoi myös kartoittaa Vihtavuoren lähialueiden maastoja viimeistään 

1970-luvulla. Puuhamiehiä olivat Reino Vepsäläinen, Matti Suutari ja 

Aimo Lehtimäki. Vihtavuoren taajamasta Matti Suutari teki maastotyön 

pienelle alueelle ja kartta valmistui mittakaavassa 1:10 000 vuosina 1976-

1977 ja hänen johtamansa maastotyön jälkeen valmistuneella Vihtamäkien 

kartalla järjestettiin kansallisia kilpailuja ja sinne tehtiin myös 

kiintorastisto. Kuvaavaa tuolle 1:15 000 kartalle oli kivien valtava määrä. 

1980-luvun alussa mittavaa ja tarkkaa maastotyötä Vihtavuoren taajaman 



ympäristössä teki Aimo Lehtimäki. Kartta oli jälleen 1:10 000 2.5 metrin 

käyräväleillä ja paperilaatu kartassa oli jo erinomainen. Karttaa 

käytettiinkin erittäin runsaasti iltarastien järjestämisessä. Samaan aikaan 

kartoitti Retu Vepsäläinen Kangasahon lähimaastoa Äidinvuoren suuntaan. 

Siellä juostiin paljon, vaikka maasto oli osin hyvin vaativaa harrastajille. 

Kartoittamista Vihtavuoressa rajoitti jonkin verran tehtaan turva-alue. 

Karttoja ei saanut tehdä läheltä aitaa.  

 

Tiistairastit alkoivat vuonna 1979 ja näiden piiristä nousi runsaasti 

harrastajia sekä kilpailijoita erityisesti Jukolan viestiin. Naistenkin joukkue 

saatiin mukaan jo 80-luvulla.  

 

Suunnistusharrastuksen kannalta Vihtavuoressa oli merkittävää tehtaan 

kilpailut ja Kemiran valtakunnalliset kisat, joista esim. sittemmin 

veteraaneissa SM-kultaakin Espoon väreissä voittanut tehtaan johtaja 

Pertti Laurila sai kimmokkeen monikymmenvuotiseen harrastukseen. 

”Retu” Vepsäläinen oli koko Suomessa nk. Veteraanisuunnistajien 

toiminnan ”sielu” (Pentti Harjulan käyttämää nimitystä lainaten) ja 

pitkäaikainen Keski-Suomen suunnistustoiminnan kartta-asiamies, jonka 

nimi löytyy monesta sen ajan kartasta. 

 

Vuonna 1983 Reino Vepsäläinen, Tauno Väisänen ja Kari Kekoni voittivat 

hiihtosuunnistuksen viestissä pronssia ja veteraanien mestaruuskisoissa 

Kari Kekoni, Yrjö Rautavuoma ja Tarmo Ahola saivat hopeaa hiihto-

suunnistusviestissä vuonna 1988. Martti Korhonen voitti veteraanien 

suunnistusmestaruuden vuonna 1989 ja Kari Kekoni samassa kisassa 

pronssin. 1980-luvulla piirinmestaruusmitaleita tuli yhteensä 

suunnistuksessa ja hiihtosuunnistuksessa pitkälti toista sataa, parhaina 

vuosina yli 20 kappaletta.  

 

Vihtavuoren Pamauksen riveistä nousi huipulle 1980-luvulla Tarja 

Hämäläinen nyk. Silvennoinen. Hän edusti ViPan jälkeen Viitasaaren 

Suuntaa ja Kalevan Rastia. Tarja voitti vuonna 1989 lyhyiden matkojen 

Suomen Mestaruuden Asikkalassa ja edusti Suomea maailmancupissa. 

Vuonna 1993 hän oli Kalevan Rastin ankkurina Vehkalahden Jukolassa ja 

kukisti kaikki vastustajat loppukilometrillä.  

 

Jukolan viestissä oli 1960-luvulla Vihtavuoren Pamauksella joukkue 

vuosina 1966-1969. Tällöin saavutettiin kaikkien aikojen korkein sijoitus, 



kun vuonna 1968 joukkue sijoittui jo 300 joukkueen mittelössä 34:nneksi. 

Kuudennen osuuden jälkeen Taisto Sokero juoksi vaihtoon sijalla 22 ja 

viidennen osuuden Erkki Tammela oli koko joukon neljänneksi nopein 

jääden kärjelle n. 53 minuuttia kestäneellä osuudellaan vain 8 sekuntia 

lisää.  

 

Kaikkien aikojen ViPan paras sijoitus on kuitenkin Seppo Tammelalla, 

joka 1978 Kuorevedellä oli III yöosuudellaan 562 juoksijan joukos-

sa ”mitalisijalla” 35 sekuntia parhaasta ja vaihdossa vain 1 minuutin ja 18 

sekunnin päästä kärjestä lähes puolentoistatunnin osuuden jälkeen. Seppo 

itse pitää tätä suoritusta elämänsä juoksuna. Hän otti kärkeä kiinni yli 12 

minuuttia nostaen ViPan sijoitusta kärkikahinoissa 47 pykälää. Mainitta-

koon, että osuuden kärjessä vaihtoi Juha Mieto häviten kuitenkin matkan 

varrella Sepolle lähes 13 minuttia ja Sepon kanssa samaa vauhtia koko 

osuuden pisteli Ivar Formo vaihtaen kuitenkin joitakin minuutteja Sepon 

takana. Molemmat herrathan saivat kultamitalin Innsbruckista pari vuotta 

aikaisemmin Ivar 50:ltä ja Jussi viestistä, joten kuntopohjaa oli heilläkin. 

 

Lähes vastaavaa juoksutulosta Vipassa piti odottaa peräti vuoteen 2010 ja 

toiseen Kytäjä-Jukolaan. Siellä avausosuuden Heikki Kettunen tuli 

vaihtoon 7:nneksi nopeimpana osuudellaan vain 16 sekuntia kärjestä peräti 

1506 vaihtoon saapuneen juoksijan joukossa.  

 

Vuodesta 1973 lähtien Pamauksella oli vuosikymmenen loppuun saakka 

Jukolassa jo kaksi joukkuetta ja vuosina 1978-1980 myös kolmenaisinen 

Venla-joukkue, joiden paras sijoitus oli 110. Ankkurina oli tuolloin Tarja 

Hämäläinen. Sitä korkeammalla sijalla Vipan naisjoukkue ei ole ollut, 

joskin joukkueiden määrä on noussut tuosta lähes kymmenkertaiseksi.  

 

Laitilan Tulejärvelle vuonna 1985 saatiin kokoon kolme Jussi-joukkuetta, 

jossa tämän kirjoittajakin ensi kerran juoksi Jukola-kartta kädessään. 

Naisten puolella yhden nelinaisisen joukkueen Venla-ryhmä saatiin kasaan 

vuonna 1988 Pudasjärven Isosyötteelle. On huomattava, että Venlojen 

neliosuuksinen viesti alkoikin vasta vuonna 1978 kolmiosuuksisena ja 

vuonna 1981 neliosuuksisena. Aiemmin käytettiin tapahtumasta nimitystä 

Venlojen juoksu. Tässä Vihtavuoreen muuttanut Vappu Hyvärinen s 

Ketola, joka edustaa Saarijärven Pullistusta oli parhaimmillaan 1970 ja 

1972 kuudes ja ensimmäisessä viestissä vuonna 1978 avausosuudella 

peräti toinen. Vapulla olikin vaikutusta mm. Kemiran  mestaruuskisojen 



kautta Vihtavuoren Pamauksenkin suunnistusharrastukseen. 

 

1980-luvun mittaan Pamaukselle valmistui hyviä karttoja. Vuonna 1984 

järjestettiin suuret tarkkailukilpailut Kärkkään maastossa. Kilpailukeskus 

oli Kärkkään koululla. Kartta oli laajalta alueelta Reino Vepsäläisen 

kavereineen tekemä. Maastotyö oli laajamittaisin mitä seuran historiassa 

on tehty ja vaativa, koska alueelta ei ollut aikaisempaa suunnistuskarttaa. 

Retu teki kartan myös Hietasyrjästä Haapalan koulun itäpuolelta. Sekin 

tuli käyttöön 1980-luvun alussa. Tarja Silvennoinen piti sitä Keski-Suomen 

parhaana harjoitusalueena. Kartta valmistui myös Leppäveden 

Pertunniemestä vuonna 1986 Aimo Lehtimäen ja Matti Suutarin tehtyä 

maastotyöt sekä Puttosenmäeltä Lankamaalta Retun oltua vielä siinäkin 

mukana, Majajärven lähistöltä Leppävedeltä valmistui 90-luvun alussa 

hieno kartta Timo Sivillin hyvää käsialaa (Juha Lehtimäki teki osan 

maastotyöstä) sekä Vuonteen ja Kuhaniemen väliltä Lehesvuoresta. Tässä 

kartoituksessa oli mukana myös myöhemmin kansainvälisestikin 

kuuluisaksi tullut kartoittaja Jussi Silvennoinen, suurimman maastotyön 

tekijänä Matti Keskinen Tikkakoskelta. Edelleen tuli kartoitettua 

Tahkovuoren alue Vuonteen takamaastoista Matti Keskisen tehtyä senkin 

maastotyötä.  

 

Aluksi iltarastien leimausjärjestelmänä oli värikynä, mutta jo pian 

siirryttiin yleisesti nk. pihtileimaukseen. Nuorille järjestettiin omia 

suunnistuskouluja ja parina vuotena oli oma ryhmänsä myös vuosina 

1986-1991 Nuorten Jukolan viestissä ja vuonna 1990 kaksikin joukkuetta 

ainakin ilmoitettu. Parhaat sijoitukset eli 83. saavutettiin sekä vuonna 1990 

että vuonna 1991. Tämän jälkeen Nuorten Jukolaan ei ole saatu joukkueita, 

mutta tavoitteena olisi sellainen lähivuosina. Nuorten mukaan tulo 1980-

luvulla toi kuitenkin jonkin verran satoa seuraavina vuosikymmeninä aina 

SM-mitaleita ja maakuntasuunnistusten voittoja myöten.  

 

Vihtavuoren Pamaus järjesti jo 1960-luvulta lähtien kansallisia ja 

piirinmestaruuskilpailuja kymmenittäin. Omalaatuinen kilpailunsa oli nk. 

yö- ja päivä, jolloin lauantai-iltana oli yökilpailu ja seuraavana päivänä eli 

sunnuntaina toinen. Näistä yhteistulos määritteli voittajat. Myös 

Jyväskylän suunnistusseurat järjestivät tällaisia silloin tällöin. Vuonna 

1984 järjestetyt Kärkkään koululta johdetut nk. tarkkailukilpailut olivat 

suurimmat, mitä seura koskaan on järjestänyt. Osanottajamäärä lähenteli 

tuhatta. Pamauksen organisaatio suunnistuskilpailuissa onnistui järjestään 



hienosti ja moni seuran aktiivi kouliintui näissä yhteyksissä erinomaiseksi 

ratamestariksi, kilpailunjohtajaksi tai toimitsijaksi. Näistä toimihenkilöistä 

osa teki myös kartoitusta, maastotyötä, kirjoitustyötä tai toimi 

suunnistusjaostossa puheenjohtajan paikkaa myöten. Oma lukunsa oli 

myös kilpailijoiden ilmoittaminen kisoihin ympäri Suomen. Tässä piti olla 

erityisen tarkkana. Talouspuoli suunnistuksessa vaati varsin laajan 

kirjanpidon iltarastitilityksineen. Myös iltarastien ratapiirrossa monien 

aktiivien illat venähtivät pikkutunneille. Merkittäviä toimijoita olivat myös 

kalusteiden säilyttäjät. Näistä mainittakoon edesmenneet Kauko Natri ja 

erityisesti Aimo Lehtimäki. Lehtimäen autotallilla vierailijoiden joukko oli 

vuosikymmenten varrella satamääräinen ja sen edustalla käytiin valtava 

määrä keskusteluja. Tulospalveluiden kehittäminen vaati paljon 

aivokapasiteettia, jota seuran piiristä onneksi löytyi hyvin. 

 

Hiihto 

 

1950-luvun alun ja puolivälin historiallisen hiihtomenestyksen jälkeen 

Vihtavuoren Pamauksen edustajat menestyivät laajalla rintamalla mm. 

Kemiran valtakunnallisissa kisoissa. Hiihtojaostoa vetivät veteraanit, kuten 

Martti Korhonen, Eino Koponen ja Kustaa Häppölä. Myös ampumahiihtoa 

harrastettiin. Pentti Harjulan mukaan ammunta tapahtui Vihtamäen 

suunnassa. 1960-luvulla kestävyysjuoksussa parhaimmat saavutukset 

omistava Aulis Viitala oli myös erinomainen hiihtäjä. Kovin monia 

kilpahiihtäjiä Vihtavuoressa ei ollut veteraanien rinnalla, mutta 

hiihtoharrastus oli kuitenkin suosittua. Alkoivathan tuolloin mm. 

Finlandia-hiihdot. Pitkän hiihdon Hämeenlinnasta Lahteen läpäisi moni. 

Mm. vipalaiset Aarre Vilander ja Jaakko Lahtinen kertoivat hiihtäneensä 

tuon kuntoa vaatineen kisan.  

 

Vasta 1980-luvulla saatiin Pamauksen nimissä kuitenkin varsinaisesti uutta 

kilpahiihtomenestystä. 1980-luvun paras hiihtäjä Pamauksessa oli 

Vihtavuoren koulun vahtimestari Martti Jauhiainen, joka voitti piirin 

mestaruuden M 45-sarjassa vuonna 1987 sekä 10 että 30 kilometrillä 

peräkkäisinä päivinä ja vielä samana vuonna 50 kilometriä. Hän muutti 

Laukaaseen vuonna 1976 ja oli harrastanut kilpahiihtoa jo nuorempana 

Etelä-Suomessa, mutta piti sitten taukoa kymmenisen vuotta ja valmenteli, 

voiteli suksia ja toimi voitelumestarina sekä autokuskina yhdessä Aarre 

Vilanderin kanssa Juhani Vilanderille, Ari Jauhiaiselle ja Jari Valkoselle, 

Tuula Lambergille - kylän nuorille, jotka menestyivät kansallisissa siten, 



että lähes aina joku oli palkintopallilla ja piirinmestaruusmitaleitakin 

kertyi. Ari pärjäsi jonkin verran myös maastojuoksussa nousten mitalille 

Kyyjärvellä. Kun pojat olivat nuorten sarjojen aikoihin jo lopettelu-

vaiheessa, Martille syttyi kamppaillessaan poikansa kanssa Kuhajärven 

lenkillä ja voitettuaan 15 sekuntia tuolla matkalla uusi into hiihtoon ja 

harjoitushalu oli mainio.  

Kunto kasvoikin niin kovaksi, että Martti lähti kilpailemaan hienoin 

tuloksin. Ehkä merkittävintä koko noin 7 vuotta kestäneen kilpailuajan 

keskellä oli se, että hän voitti H 45 -sarjassa nk. Suomicupin viisi 

osakilpailua käsittäneen hiihtokokonaisuuden. 10 km:n piirinmestaruuden 

Jauhiainen voitti peräti kolme kertaa peräkkäin. On muistettava, että 

tuolloin mm. Jämsänkoskella oli kovia hiihtäjiä Huhtaloita myöten. Kun 

luisteluhiihto samoihin aikoihin muotiin, Martti kuitenkin keskittyi 

pelkästään perinteiseen. Vuodet 1986-1989 olivat parhaita, kun Martti 

kiersi kansallisia pitkin Suomea ja voittoja tuli runsaasti. Olipa hän kerran 

Suomen mestaruuskisoissakin Kangasniemellä, mutta kaatui jääkelillä ja 

loukkasi itseään. SM-hiihdot jäivät siihen, vaikka mahdollisuudet 

mitaleille olisivat olleet ilmeisen hyvät. Mahlun kisoissa hän kamppaili 

tasaväkisesti eräänä vuonna oman sarjansa veteraanien maailmanmestarin 

kanssa. Pitkien matkojen hiihdossa ero Suomen huippuihin esim. Mietoon 

oli vain 10 minuuttia ja oman sarjalaiset jäivät yleensä toisen mokoman. 

Hiihtoharrastuksen hiipuminen johtui sitten siitä, että kesäharjoittelua 

Jauhiainen ei pystynyt toteuttamaan tyydyttävällä tavalla ja hiihto jäi sitten 

vakavammassa mielessä noin 49-vuotiaana. 

 

Mikko Hietanenkin voitti vielä veteraanien SM-pronssia Lammilla vuonna 

1987 75-vuotiaana. Hiihtojaoston jäsenistö oli arvovaltainen 1980-luvulla. 

Jaostoa veti Toivo ”Topo” Valkonen ja jäsenissä oli Sirkka Vilander, Martti 

Korhonen, Tapio Valkonen, Martti Jauhiainen, Tauno Hämäläinen ja Mauri 

Eriksson. Näihin aikoihin kunnassa oli sovittu varsin yksimielisesti, että 

Pamauksen nuorten ja yleisen sarjan hiihtäjät alkoivat edustaa Laukaan 

Urheilijoita.  

 

Vihtavuoressa oli useita tekijöitä, jotka auttoivat kehittämään hiihtokuntoa. 

Tehtaan työntekijöistä varsin merkittävä joukko teki latuja, milloin 

laturetkiä varten, milloin jopa presidentti Kekkosta varten, milloin vain 

latuja Vihtamäkeen, Polkulaan, Sadinsyrjänmäelle ja Keikkaselle asti. 

Aluksi latu kulki kolmiomittaustornin vierestä, mutta tehtaan laajennuttua 

nykyisen maakaatopaikan läheltä. Sadinsyrjän mäen rinnettä pidettiin 



hieman vaarallisenakin ja hurahtipa innokas hiihtäjä tohtori Rikke 

Sotamaakin kerran hämärissä ladun viereen ”pusikkoon”. Pahimmalta 

vältyttiin. Latujen kunnossapidosta ja muustakin latuliikunnasta oli 

erityisen kiinnostunut henkilö, persoonallinen ”Jese” eli Arvo Jaakkonen 

Horonpohjasta. 

 

Kuhajärven lenkki kulki noin 5 km vaihtelevassa maastossa. Kun saatiin 

moottorikelkka, voitiin edellä mainittuja ja muitakin baanoja pitää auki 

entistä paremmin. Tehtaalla oli oma kelkka ja sitä ajelivat mm. Aarre 

Vilander, Martti Jauhiainen ja Valkosen veljekset. Kelkkaa säilytettiin 

ajajien pihoissa. Urpo Ristolainen kehitteli Heimo Hautajoen, kunnan 

työntekijän ja erittäin innokkaan pitkänmatkan hiihtäjän kanssa 

Haukilammilta Huosioisnotkoa pitkin nk. Polkulan lenkin. Tätä reittiä 

sittemmin nk. maakuntareitin hiihtäjät ja kuntoilijat käyttivät paljon ja 

kehuivat maastojen kauneuden ja vaihtelevuuden takia. Vihtavuoresta 

kierrettynä Polkulan lenkki oli lähes 20 km:n mittainen. 

 

Toinen hiihtoharrastusta kehittänyt tekijä oli urheilukentän tienoo, jossa oli 

valaistu latu talvesta 1981 alkaen. Monien haastattelujen jälkeenkään ei ole 

täysin selvinnyt, kuka pururadan varsinainen alullepanija oli. Urpo 

Ristolainen kuitenkin suunnitteli profiilia. Tauno Väisänen piti 

suunniteltua uraa jopa liian helppona. Mahdollisesti aloite pururadasta on 

tullut kauempaa seuran ulkopuolelta muualta, koska samoihin aikoihin 

Suomeen tehtiin satamäärin vastaavanlaisia noin puolentoistakilometrin 

mäkisiä kuntoratoja. Niinpä Vihtavuorenkin radasta tuli mailin mittainen ja 

varsin vaativa, joten sitä kiertäessä kunto nousi. Valaistus antoi 

mahdollisuuden käydä radalla työpäivän päätyttyä hämäränäkin 

vuodenaikana. Niinpä kuntoilijoita näki varsinkin 80-luvulla hikoilemassa 

Lammasmäen nousuissa ja liukkailla keleillä talvella hieman 

pelottavissakin laskuissa. Kuntoradan joissakin kohdissa oli lankuista ja 

parruista tehtyjä lihaskuntoharjoitteluun tarkoitettuja laitteita, jotka lopulta 

hävisivät lahotessaan. Mäellä oli myös kuntovihko, johon moni hiihtäjä 

raapusti nimensä. 

 

Aluksi Lammasmäen ja läheisen urheilukentän ratoja pidettiin yllä talvella 

moottorikelkalla mutta 2000-luvulla jo latukoneellakin. Pururadalla 

pidettiin myös joitakin nk. Laukaa cupin hiihtoja sekä lapsille läheisellä 

urheilukentällä hiihtokisoja yhteistyössä myös pankkien kanssa. Kunta 

järjesti omia kisojaan, joita Pamauksen toimijat tukivat. Vihtavuoren 



koulut käyttivät varsinkin yläkoulun valmistuttua 1990-luvun alussa 

Vihtavuoreen erityisesti urheilukentän latuja hiihtoharjoitteluunsa. 1980-

luvun lopulla vaatimukset olivat jo lisääntyneet, kun aloitettiin silloin 

merkillisenä pidetty luisteluhiihto. Välineet olivat vielä kohtalaisen 

keskeneräisiä, mutta niitä kehitettiin monojen, siteiden ja sauvojenkin 

liittyessä kokonaisuuteen. Hiihtosuunnistuksessakin välinekehitys toi 

uudenlaisia uria ja nk. latusuunnistuksen suosio alkoi sammua. 

Pitkänmatkan hiihtoihin, kuten Finlandia-hiihtoon tai Pogostan hiihtoon 

Pamauksen riveistä oli kuitenkin osallistujia. 

 

Yleisurheilu 
 

1960-luvulla oli Pamauksen riveissä myös kelpo kiekonheittäjä Jussi Sa-

kari, joka vuonna 1967 heitti 53,09, jolla tuloksella vieläkin pääsisi "Ruot-

simaaotteluun". Jussi oli kauan Suomen huippuheittäjiä kiekossa. Jussi ja 

Aulis Viitala kulkivat paljon yhdessä kisamatkoillaan. 

 

1960-luvulla juoksuharrastus Vihtavuoressa jatkui. Jo viisikymppiset ma-

ratonmestarit tosin juoksivat edelleen sekä maratonia että lyhempiä mat-

koja SM-kisoja myöten. Vuosikymmenen lopussa Viitalan perheen Aulis-

poika osoittautui erittäin lahjakkaaksi juoksijaksi. Hän voitti kaikkiaan 

kuusi Suomen mestaruutta poikien ja nuorten sarjoissa. Kolme niistä tuli 

radalta, joista kaksi estejuoksusta.  Loput kolme tulivat maastojuoksusta, 

joissa hän voitti kultamitalistit Virenin ja Vasalan sekä pronssimitalisti Ta-

pio Kantasen. Nämä tekivät sittemmin juoksun historiaa. Osa näistä Viita-

lan mestaruuksista tuli Laukaan Urheilijoiden rivissä, jonne Aulis siirtyi 

viestijoukkueidenkin takia. Maaotteluedustuksia tuli useita pojissa ja nuo-

rissa. Euroopan mestaruuskilpailuihin Tsekkoslovakiaankin lähdettiin, 

mutta kilpailemisen esti Tsekkoslovakian poliittinen tilanne ja kilpailut pe-

ruutettiin. Illalla kuultiin juoksijoiden harjoituskentällä jopa tykinlaukauk-

sia.  

Harjoittelussa Aulis sai paljon tukea Mikko Hietaselta, jonka kanssa läh-

dettiin työpäivien päätyttyä joko tehtaan aidan ympäri Kuukkasen lenkille 

tai Majajärven ympäri juoksemaan - tuommoisia 20 kilometrin lenkkejä 

säännöllisesti. Jalkapalloa Aulis pelasi myös paljon - pari kertaa viikossa 

harjoiteltiin. Talvella harjoitteluun kuului luonnollisesti hiihtoa, jossa Au-

likselle tuli myös menestystä mm. piirinmestaruuksia. Mahlulla tuli piirin-

mestaruus kerran tasan minuutin erolla. 

 



Aulis Viitala vetää ratajuoksua  

 

Aulis oli innokas harjoittelemaan, mutta yleisessä sarjassa tulivat ongel-

maksi jalkavammat. Kilpailemista oli pakko vähentää. Jo nuorena innos-

tusta kuvaa koulun päätyttyä poikien kymmen- ottelu kisailut Viitalan pi-

hapiirissä. Lähes päivittäin oli korkeushyppyä, kuulantyöntöä, seiväshyp-

pyä, maastojuoksua ja monia muita lajeja. Moista harjoittelumotiivia saa 

hakea koko Suomen urheiluhistoriasta. Pojat rakensivat Viitalan pihapiiriin 

oman pururatansa, johon rakennusaineita saatiin jäänsäilytyspurukasoista. 

Vaikka urheilukenttä olikin lähellä. 

 

Aulis Viitalan ennätyksiä nuorten sarjoissa juostuina. Näistä 10000 m 

ja esteet ovat edelleen Laukaan ennätyksiä: 1500 m: 4.02.6 -69; 3000m 

8.22.6 -69; 5000m 14.36.8 -68; 10000m 30.48.4 -68; 3000m esteet 

9.07.2-68  



 

 

Vihtavuoren Pamauksen yleisurheilun hahmoksi tuli 1970-luvun 

puolivälissä myös Veikko Leppämäki, joka usean vuoden ajan kannusti 

varsinkin lapsia ja nuoria. Tuolloin Vihtavuoresta löytyi kymmenkunta 

hyvin lahjakasta urheilijaa erityisesti juoksumatkoille pikajuoksusta 

keskimatkoille. Nämä jatkoivat sitten varsin menestyksekkäästi Laukaan 

Urheilijoiden riveissä 1980- ja 1990-luvuilla. Nimistä mainittakoon 

Eljanderin sisarukset Karri, Kristiina, Tommi, Susanna, Kari Tikkanen, 

Ismo Hämäläinen, Janne Siren, Janne Andersin, Markku Tiitinen. Veikko 

Leppämäki järjesti sisäisiä seuran kisoja ja osallistuttiin myös laajemmin. 

Käytiin leikkimielisiä viisiotteluita 100m, pituus, keihäs, kuula ja 300 m. 

Kun Veikko Leppämäki sitten jätti Vihtavuoren, toiminta heikentyi.  



 

 

Lontoon olympialaisten 1948 veteraanit juttusilla 

 

1970-luvun lopulla seuraan tuli myös nelinkertainen SM-mitalisti ja 

seitsenkertainen maaotteluedustaja Tapio Rauhala, jonka ennätys oli 

mahtava 19.51. Hän pukkasi Pamauksen kuulaennätykseksi 17.06 

urheilukentällä järjestetyssä kilpailuissa. Varsinaisesti Tapsa ei kuitenkaan 

edustanut yleisurheilussa Pamausta. Sen sijaan painonnostossa hän oli  

seuratoiminnassa mukana ja johtokunnan jäsenenä. Tapion lapsista Antista 

ja Annasta tuli sittemmin myös kuulantyöntäjiä. Anna pukkasi yli  

17 metriä sekä sisä- että ulkoradoilla. Hän voitti vuosituhannen vaihteessa 

useita Suomen mestaruuksia ja edusti Suomea myös parikymmentä kertaa 

maaotteluissa. Kuulantyönnössä hän edusti Hankasalmen Hankaa, mutta  

pelasi aikanaan Pamauksen jalkapallotytöissä. Jotkut aikuiset valittivatkin, 

että kookas Anna on liian vanha joukkueeseen ja hänet on laitettava pois 

kentältä, kun pienemmät ”pelkäävät”. Tapsan piti tällöin korjata käsitystä, 

että Anna on ihan oikean ikäinen pelaajaksi.  

 

Yleisurheilua harrastettiin Pamauksen riveissä aika paljonkin, mutta 

pääsääntöisesti tavoitteet olivat Kemiran kisoissa. Yleisurheilua veti 

pitkään Yrjö Rautavuoma. Nk. hölkkäkisat yleistyivät ja syntyi myös  

Mikon hölkkä. Juostiin Peurunka-juoksua ja lähiseudun hölkkiä. Esim. 

Jaakko Lahtinen oli innokas hölkkääjä. Oma yleisurheilu-ulottuvuutensa 

olivat nk. yleisurheilukoulut, joihin osallistuivat monet seuran lapset 

kunnan tai urheiluseurojen järjestämissä Peurungan valmennuksissa.  



1990-luvulta nykypäiviin 
 

Viime vuosituhannen viimeinen vuosikymmen oli Vihtavuoren Pamauksen 

historian kilpailutoiminnan menestyksekkäimpiä. Erityisesti 

painonnostossa ja suunnistuksessa saavutettiin suuria edistysaskeleita. 

Unohtaa ei sovi myöskään kirkkovenesoutua, lentopalloa ja jalkapalloa. 

Kuntoliikunta jatkui tehtaiden kanssa yhteistyössä. Monissa aikaisempien 

vuosien menestyslajeissa toiminta jopa loppui.  

 

Jalkapallo 

 

Jo vuosikymmenten ajan Vihtavuoren liikuntakeskuksen jalkapallokentät 

ovat olleet vähintään tyydyttävässä kunnossa ja tätä nykyä uuden kentän 

valmistuttua ne ovat yksi parhaita kokonaisuuksia Keski-Suomessa. 

Seuran viime vuosien pitkäaikaisen puheenjohtaja Tapio Valkosen ja 

jalkapallotoiminnan hyvin keskeisen vaikuttajan merkitys näissä on ollut 

suuri, koska hän on myös ollut kunnan hallintoelimissä aktiivisella 

panoksella.  

 

Tapio Valkonen kertoo saaneensa kipinän liikuntaan oikeastaan jo kauan 

sitten Mikko Hietasen näkemisestä: ”Mikko tuli lenkiltä hikisenä. Myös 

Sirkka Vilander oli työkaveri pohjanalliosastolla ja Irma Moilanen oli kuin 

äitihahmo, joka oli päävetäjä mm. suurkisoihin. Jalkapalloilussa Seppo 

Heinonkosken tulo kylälle vaikutti ratkaisevasti siihen, että talvellakin 

pidettiin 2-3 harjoitusta viikossa. Monilla pelaajilla, jotka tulivat 

aikuisena ei tuolloin ollut vielä nuorisotaustaa, joten taito oli 

henkilökohtaisesti joillakin hyvin heikko. Valmentajilla riitti tekemistä joka 

tasolla. Kemiran johdon suhde jalkapalloon vaihteli, mutta jyrkempi 

suhtautuminen herätti sitten myös jaostot laajempaan vastuuseen.” 

 

Pamauksen jalkapalloilun sarjatoiminta oli välillä yllättävänkin 

menestyksellistä, välillä se suorastaan lopahti. Vihtavuoren Pamauksen 

miehet saivat heti 1990-luvun alussa joukkueen piirisarjaan. Kirkonkylän 

ja Leppäveden harrastajat tulivat mukaan, jolloin saatiin iskukykyinen 

joukkue. Se nousikin Palloliiton kolmossarjaan. Kuten lentopallossakin 

tämä aiheutti jalkapallojaostolle paineita sekä taloudellisesti että 

toiminnallisesti. Niinpä Laukaaseen päätettiin perustaa erityinen 

jalkapalloseura eli FC-Laukaa. Lähes kymmeneen vuoteen Vipalla ei ollut 

nyt yleisen sarjan jalkapallojoukkuetta.  



FC-Laukaan historia jäi kuitenkin varsin lyhyeksi eri syistä.  

Pamauksen kohdalla tämä merkitsi mahdollisuutta jatkaa aikuisten 

toimintaa ja sille myönnettiin paikka IV divisioonaan vuonna 2003. 

Joukkue voittikin sarjansa helposti ja nousi III divisioonaan.  

 

Vuonna 2004 piirin sarjoissa oli kolme joukkuetta, miehet III divisioonassa 

sekä D- ja E-juniorit. Lisäksi osallistuttiin Futsalin II divisioonaan, joka 

voitettiin mutta ei päästy I divisioonaan.  

 

Vuonna 2005 miehet pelasivat jalkapallossa III-divisioonassa ja Futsalissa 

II-divisioonassa. Futsal voitettiin jälleen, mutta divarikarsintoihin ei 

lähdetty taloudellisista syistä! Juniorijoukkueet pelasivat jalkapallossa 

piirisarjaa C-, D- ja G-pojissa.  

 

Vuonna 2006 miehet pelasivat III divisioonassa neljänneksi ja Futsalissa II 

divisioonassa toiseksi. Junioriteamit olivat C 93, E 96 pojissa ja T 95 

tytöissä. Tytöissä saatiin rinkiin peräti 30 pelaajaa, joista vuonna 1996 

syntyneet pelasivat vuotta vanhempien sarjassa voittaen 10 ja häviten 5 

ottelua sekä taistellen yhden tasapelin.  Valmentajia eri joukkueilla oli 

yhteensä viisi. Paras osallistujamäärä oli T 95 tytöissä.  

 

Vuonna 2007 piirin sarjoissa oli miesten joukkue III divisioonassa, C 93 

poikien, E 96 poikien ja T95 tyttöjen joukkue.  Miesten joukkue tippui III 

divisioonasta. Futsalisssa miehet olivat edelleen II divisioonassa ja 

sijoituttiin keskivaiheille.  

 

Vuonna 2008 osallistuttiin piirin sarjoihin juniorijoukkueilla B 93 pojat, D 

99 pojat T 95/96 tytöt ja G 00/01 pojat. Yhteensä otteluita oli 54 ja 

harjoituksia 168 osallistujia 2514.  

 

Vuonna 2009 tyttöjen DD-96 saavuttivat piirisarjassa pronssia ja D 96 

pojat olivat sijalla 6. Futsalissa pojat D 96 olivat niin ikään 6. ja vastaavat 

tytöt sijalla 4. Otteluissa pelasivat myös F-00/01 pojat ja tytöt. Yhteensä 

harjoituskertoja oli 168 ja osallistujia 2129.  

 

Vuonna 2010 ViPa palasi usean vuoden jälkeen pelaamaan myös miesten 

sarjaa Keitele Jazzilta perityltä paikalta ja pääosin ko. joukkueesta 

siirtyneillä pelaajilla divisioona III:ssa, jossa voittikin sarjan 18 voitetulla 

pelillä 22:sta. Tämä merkitsi nousu II divisioonaan. Lisäksi miehet 



pelasivat myös Suomen Cupissa. Tässä päästiin peräti viidennelle 

kierrokselle.  Junioritoiminnassa olivat mukana C 96-97 pojat ja  

E 00 pojat ja tytöt. C-pojat sijoittuivat sarjassaan toiseksi ja pelasivat myös 

futsalia ollen siinä neljänsiä.  

 

Vuonna 2011 Vipan II divisioonan miehet osallistuivat kakkosen 

pohjoislohkoon ja Suomen cupiin. Cupissa pelattiin Veikkausliigan 

joukkuetta Pietarsaaren Jaroa vastaan toisella kierroksella ja hävittiin 1-4. 

II divisioonassa sijoituttiin sijalle kahdeksan 14 joukkueen sarjassa, mikä 

oli sarjanousijalle loistava saavutus. 2011 pelasi joukkueessa Real 

Madridiin II joukkueeseen eli Castilla-joukkueeseen JJK:sta vuonna 2014 

sittemmin ostettu Eero Markkanen.  Kaudella hän pelasi 14 ottelua ja teki 

9 maalia Vipan riveissä. Juniorit pelasivat C 96-97 tullen toiseksi piirin 

sarjassa ja futsalissa voittaen. Lisäksi oli D 00 pojat ja tytöt sekä  

2004-5 syntyneet pojat ja tytöt harjoittelivat. 

 

Vuonna 2012 ei pelattu miesten sarjassa. B pojat 96-97 voittivat 

alaloppusarjan ja futsalissa he olivat 5. Muita joukkueita olivat D 00 pojat 

ja tytöt, 02-03 pojat ja tytöt sekä 05-06 pojat ja tytöt.  

 

Vuonna 2013 lähti liikkeelle tekonurmikentän ja huoltorakennuksien 

hanke, joka toteutui vuonna 2014 ja vihkiäiset pidettiin 23.8.2014. Piirin 

sarjoissa pelasivat B pojat 96-97 keväällä ja samoin futsalissa. Kesällä 

pelasivat 02-03 tytöt ja 06-07 pojat. 02 tytöt pelasivat piirisarjaa.  

 

Jalkapallojaoston puheenjohtajana on toiminut Tapio Valkonen, jonka 

silmien alta valmennuksesta on lähtenyt siis melkoinen määrä lähiseudun 

ja jopa laajemman tason jalkapallo-osaamista.  

 

Jääkiekko ja kaukalopallo 

 

Kaukalopallojaosto toimi vuosien ajan Pamauksen yhtenä talviurheilua 

tukevana osana. Vuonna 2007 nimeksi tuli jääkiekko/kaukalopallojaosto. 

Laukaan Kiekko-Poikien joukkueissa oli pelattu varsin menestyksellisesti 

vaikka tekojäärataa ei koko pitäjän alueelta löytynyt. Vuoden 2006 

syksyllä alettiin suunnitella jääkiekon uutta tuloa ja vuoden 2007 loppuun  

harrastajamäärä nousi luetteloissa noin 60:een. Yhteistyö Laukaan Kiekko-

Poikien kanssa auttoi toiminnan polkaisussa. Kaudelle 2008 perustettiin IV 

divisioonan jääkiekkojoukkue, jossa oli mukavasti 25 aktiivista peluria. 



Harrastejoukkueitakin löytyi ja ne osallistuivat mm. Keuruun, 

Kangasniemen ja Tikkakosken jääkiekko- turnauksiin, joista Keuruulla 

peräti voitettiin. Edelleen tekojäiden puutteessa harjoiteltiin Tikkakoskella 

mutta pian tekojään valmistuttua Peurunkaan voitiin divisioonapelejä 

pelata myös siellä. Vuonna 2009 saavutettiin hienosti IV divisioonan 

piirisarjassa miesten jääkiekon voitto. Olisi odottanut toiminnan vain 

laajenevan, mutta kävi niin kuin monesti pienissä seuroissa tahtoo käydä, 

että vuonna 2010 ei osallistuttu sarjatoimintaan, vaikkakin useisiin 

turnauksiin tai ystävyysotteluihin. Harjoituksia oli 1-2 kertaa viikossa 

Tikkakoskella jäähallilla. Samanlainen toiminta jatkui sitten vuosina 2011-

2013. Tosin yhteistyö Jyväskylän suuntaan nk. Sportti Ukkojen kanssa 

antoi lisämahdollisuuksia turnauspelaamiseen.  

 

Vuonna 2003-2004 aloitettiin kaukalopallon jääharjoittelu Tikkakosken 

jäähallissa elokuun alusta. Harjoituksia järjestettiin kaksi kertaa viikossa 

koko kauden ajan. Runkosarjassa saavutettiin III-divisioonan kolmas sija. 

Pelaajista eniten pisteitä saavutti Jari Stirkkinen ja oli pistepörssin 

yhdeksäs. M35 pelasi Jyvässeudun talvisarajaa Viitaniemen tekojäällä 

ollen 4. viidestä joukkueesta. Vuonna 2005 kaukalopallossa miehet 

saavuttivat 8. sijan II-divisioonassa. Toimintakertomuksista ei selviä, 

miten päästiin II divisioonaan! Vuonna 2006 saavutettiin II-divisioonasssa 

ViPa jäi kuitenkin viimeiseksi häviten kaikki ottelut. Ongelmaksi 

muodostui se, että kunta ei enää myöntänyt kohdeavustusta, jota olisi 

voinut käyttää kotikentän eli Tikkakosken jäähallin vuokriin. Keväällä 

2007 päätettiinkin tehdä päätös siirtymisestä pelkästään jääkiekkoon.  

 

Kuntoliikunta ja kirkkovenesoutu 

 

Kuntoliikunta jatkui 1990-luvulta aika pitkälle 2000-luvulle perinteisin 

muodoin. Oli tehtaan ja kyläläisten piirissä järjestettyjä kuntokampanjoita 

kuten ”pyörällä töihin”, ”kuntotaival”, pilkkikisoja, kuntolaatikoita, 

Perungan ilmaisia sali-, kuntosali- ja jopa uintivuoroja. Esimerkiksi 

vuonna 2005 Kuntotaival-liikuntakortin täyttäjiä oli tehtailla 36 kappaletta 

jakautuen seuraavasti Nexplo 23, Nammo 8 ja Forcit 5 henkilöä. Oli 

kunnan kanssa järjestettyjä laturetkiä tai patikkaretkiä. Seuran ja 

partiolaisten yhdessä organisoimia lasten retkiä ja liikuntatapahtumia 

käyttivät perheet välillä kiitettävästi. Kuntovihkoja oli Rantasen 

ylikäytävän lähellä, Kuhajärvien kannaksen lähellä, Kuhalassa, 

Hirsikankaalla, Vihtamäessä ja pururadalla. Vuosittain valittiin vuoden 



kuntoliikkuja. Osuuspankin sponsoroimana pidettiin lapsille nk. Hippo-

kisoja, talvella hiihto- ja kesällä yleisurheilukisoja. Kuntojaoston 

puuhaihmisiä olivat erityisesti Irma Moilanen ja Anja Vornanen. 

Yhteistyötä tehtiin myös Martta-järjestön kanssa.  

 

Viime vuosiin saakka kuntoliikunta jatkui pääosin entiseen tapaan. Kylää 

halkovalla pyörätiellä kävelijöiden, pyöräilijöiden, sauvakävelijöiden, 

juoksijoiden ja rullaluistelijoiden määrät näyttivät lisääntyvän, vaikka toki 

kyseessä ei ollut Pamauksen toimintamuoto. Mikko Hietasen 100-

vuotismuistojuoksu järjestettiin syyskuussa 2011, mutta osanotto jäi aika 

vähäiseksi. Kunta ja Peurunka oli ottanut jo vuosikymmenten ajan vastuita 

erilaisten jumppapiirien, kahvakuula-treenien tai esim. tanssilajien 

harjoittamisen kautta. Kun vielä tehtaiden ja Pamauksen välinen toiminta 

väheni selvästi, vaikuttivat nämä erilaiset muutokset kuntoliikuntajaoston 

loppumiseen. 20.12.2013 pidettiinkin sitten viimeinen kokous ja jaoston 

toiminta loppui. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että kuntoilu kylällä 

ja Pamauksen piirissä olisi kokonaan loppunut.  

 

Kirkkoveneitä Sulkavan suursoudussa vuonna 2006 

 

 



Soutaminen oli säännöllisestä harjoittelusta lähtevää ja kilpailullisesti 

menestyksekästä. Vuonna 2004 rakennettiin kirkkoveneille vaja, joka 

valmistui vuonna 2005 Ecocatin tontille. Talkoilla pidettiin yllä 

taloudellista pohjaa. Kaksi kirkkovene-joukkuetta souti seuran riveissä 

vuosina 2004 ja 2005 eli naiset ja miehet. Sulkavan Suursoudut olivat 

houkuttavin tapahtuma kautta vuosien. Kirkkoveneharjoitukset pidettiin 

yleensä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin. Vuonna 2006 Sulkavalla miesten 

kirkkovene oli hopealla.  

 

Vuonna 2009 perustettiin erillinen soutujaosto, jonka puheenjohtajaksi tuli 

Juha Tuikkanen. Jaosto osallistui ko. vuonna viiteen soutukilpailuun. 

Sulkavalla oltiin kolmansia kirkkovenesoudun avoimessa kilpailussa 

miesjoukueella. Mukana oli myös naisjoukkue. Vuonna 2010 Sulkavan 

souduissa oli sekä naisten että miesten kirkkovenejoukkue. Miesten 

joukkue sijoittui toiseksi. Myös Parkkolansaaren soudussa ja 

Jyväsjärvisoudussa oltiin mukana. Soutujaosto järjesti Muuramen 

Urheilijoiden kanssa kaksipäiväiset pienveneiden SM-kilpailut 

Peurungassa 1000 ja 10000 metrin matkoilla sekä nk. Peurunka-soudun. 

Näihin oli 250 osallistujaa.  

 

Vuoden 2013 Sulkavan soudussa oli sekajoukkue, sijoittui neljänneksi.  

Nykyisin soutujaosto järjestää soutuharjoituksia kahdesti viikossa kesällä 

Järvilinnan rannasta ja Jyväskylän satamasta. Talviharjoittelu on monipuo-

lista. Jaoston puheenjohtajuudesta vastaa Reijo Lahtonen. Soutajat ovat 

käyneet esittelemässä lajiaan myös koulumaailmassa ja näin nuoret ovat 

voineet kokeilla airoja omassa kädessään.  



Lentopallo 

 

Viimeisten vuosien aikana Vihtavuoren Pamauksen lentopallotoiminta 

veteraanitasolla on ollut valtakunnallista aatelia ja kansainvälisestikin 

merkittävää. Tulosta on syntynyt ja lentopalloilu on ollut ylivoimaisesti 

menestyneintä joukkueurheilua koko seuran historiassa. ViPan 

joukkueiden runkopelaajat ovat miesten veteraaniryhmissä säilyneet 

runsaan vuosikymmenen melko samana ja kokemus on valtava. Jotkut ovat 

pelanneet samanaikaisesti myös nuorempien joukkueissa. 

 

Vuonna 1993 harjoitustilanne Vihtavuoressa parani ratkaisevasti, kun 

saatiin yläkoulu ja sen täysimittainen sali. Näin voitiin pelata koripalloa, 

salibandyä ja lentopalloa hapekkaissa tiloissa. Vuonna 1992 B-tyttöjen 

joukkue ja Miesten 35-joukkue voittivat piirinmestaruuden. Tämä joukkue 

nousikin sitten ikämiesten SM-sarjassa jo kuudenneksi lähivuosina. 

Menestys toi myös vaatimuksia seuran budjettiin ja rahainhankintaa piti 

tehostaa. Tehokuuri onnistui ja peliä jatkettiin. Ensimmäisenä kruununa 

saavutettiin jo vuonna 2000 Suomen mestaruus M 40–joukkueella. 

Loppuottelussa Siilinjärvellä kaatui Rantaperkiön Isku erin 2-0. Joukkue 

osallistui Suomen edustajana myös MM-turnaukseen Tampereella ja 

sijoittui 10:nneksi. SM-mestaruus toistettiin heti vuonna 2001 Vaajakosken 

urheilutalossa. Joukkueessa pelasivat tuolloin Rauno Leinonen, Tarmo 

Leinonen, Jouni Mutikainen, Teppo Ojala, Matti Puttonen, Rauno 

Rosenholm, Ilkka Salminen, Juha-Pekka Sihvonen sekä Matti Virtala.  

Kaudella 2002 seuralla oli peräti kolme SM-turnauksen ikämiesjoukkuetta. 

Sekä M 40 ja M 45 saivat hopeaa.  

 

Vuonna 2003 M 45 oli jälleen hopealla. Vuonna 2004 oli sarjapelejä, 

turnauksia ja harjoitusotteluita yhteensä 112 kappaletta ja SM:ssä 

saavutettiin M40-sarjassa jälleen kultaa ja joukkue valittiin Keski-Suomen 

veteraanijoukkueeksi. Kaiken kukkuraksi M 35 ja M 45 voittivat pronssia 

SM-kisoissa. Matti Puttonen valittiin piirin veteraanipelaajaksi ja 

luonnollisesti lentopallojaoston parhaaksi. Matti otti historialliset kolme 

SM-mitalia ViPan riveissä. Vuonna 2005 M 40-joukkue voitti jälleen SM-

kultaa ja M 45 oli viides. Menestys jatkui edelleen.  

 

Vuonna 2006 M 40 voitti jälleen kultaa ja M 45 hopeaa. Kultajoukkue 

kaatoi loppuottelussa Varkauden NMKY:n. Vuonna 2007 SM-kisoihin 

ilmoitettiin H 40, 45 ja 50 joukkueet, joista M 45 otti kultaa. Tässä 



joukkueessa pelasivat Jussi Jokinen, Seppo Kolehmainen, Rauno 

Leinonen, Tarmo Leinonen, Jouni Mutikainen, Teppo Ojala, Matti 

Puttonen, Jonne Saari, Harri Virmanen ja Matti Virtala. Tätä kultaa 

muistetaan Virtalan passarimestaruutena. Vuonna 2008 kolme joukkuetta 

taisteli ikämiesten SM-lopputurnauksessa. M 45 otti pronssia. Joukkue 

osallistui veteraanien MM-kisoihin Tampereella ja sai MM pronssia. 

Homenokka- ja Pirkka-turnauksissa M 45 voitti ja Homenokassa M 50 oli 

toinen.  

 

Vuonna 2009 lentopallon veteraanien SM-kisoissa miesten M 45 joukkue 

saavutti jälleen kultaa. Vuonna 2010 miesten veteraanien SM-kisoissa 

Pamauksen M 45 ja M 50 voittivat hienosti molemmat mestaruuden ja  

M 40-joukkue otti pronssia. M 50 voitti homenokkaturnauksen. 

Kansainvälisessä Pirkka-turnauksessa M 45 oli sarjansa toinen.  

Vuonna 2011 M 50 uusi mestaruuden ylivoimaisesti SM-tasolla. Vuonna 

2012 M 50 voitti jälleen kultaa joukkueella Jussi Jokinen, Seppo 

Kolehmainen, Tarmo Leinonen, Jouni Mutikainen, Teppo Ojala, Matti 

Puttonen, Rauno Rosenholm, Jonne Saari. M 45 oli viides.  

 

Vuonna 2013 ei saavutettu SM-mitaleita. M 50-joukkue osallistui 

kuitenkin kovin odotuksin Italiassa Torinon World Masters Gamesiin  2.-

11.8. Tapahtumasta käytettiin myös nimitystä veteraanien olympialaiset, 

joissa oli 20 000 kilpailijaa eri lajaissa. Joukkue pelasi Torontoa, 

Valkovenäjää ja Italiaa vastaan sekä jatkopelin Brasiliaa vastaan häviten 

viimeisen 2-0 erin 25-18 ja 25-17. Sijoitus oli näin vähän pettymys 9.-12. 

 

Painonnosto 

 

1980-luvulla käyntiin lähtenyt nuorten painonnostotoiminta sekä miehissä 

että naisissa toi mahtavia hedelmiä 1990-luvulla. Loistavia tuloksia 

vetämässä oli tavoitteellinen hallinto ja valmennus. Harjoittelupaikaksi 

vakiintui nk. nuorisotalo. Toimitilan yhdyshenkilönä kuntaan päin vaikutti 

kiitettävästi Eero Parviainen, joka itsekin nosti puntteja. Jaostoa vetivät Ari 

Torro, Pentti ja Marko Noronen sekä Janne Räisänen. 

 

Ensimmäisen yleisen sarjan mestaruuden toi vasta 19-vuotias Katja 

Korhonen vuonna 1993 sarjassa 67.5 kiloa. Hän kohensi naisten Suomen 

ennätyksiä ja uusi mestaruutensa vuonna 1994. Tuo vuosi oli muutenkin 

hieno: Toni Puurunen, Janne Räisänen ja Leena Hattunen ottivat nuorten 



Suomen Mestaruuden ja Pentti Noronen vastaavan veteraaneissa.  

Pian päästiin kansainvälisiinkin kisoihin. Toni Puurunen, Jari Hattunen ja 

Janne Räisänen voittivat Pohjoismaiden mestaruuden sekä kaiken lisäksi 

Leena Hattunen otti pronssia EM-kisoissa Espanjassa vuonna 1998.  

Ohessa Leenan harjoitusohjelmasta kunnioitettavia lukemia, joita sopii 

kenenkä tahansa lähteä kokeilemaan: 
Kyseessä ihan perusviikko. Treenejä oli 4-8 kertaa viikossa, eli joinakin päivinä aamuin ja 

illoin, korkeintaan 5 päivänä viikossa. 

Maanantai 

Ylöstyöntö telineiltä 2 x 45kg, 2 x 65kg, 2 x 75kg, 3 x 2 x 85kg (= 3 kahden 

toiston sarjaa 85 kilolla) 

Heijaus 3 x 90kg, 3 x 100kg, 3 x 110kg, 3 x 5 x 120kg 

Tempauksen allemenoharjoitus niskalta 2 x 5 x 45kg 

Torstai 

Tempaus 2 x 15kg, 2 x 40kg, 1 x 55kg, 1 x 65kg, 1 x 70kg 

Työntö 1 x 55kg, 1 x 65kg, 1 x 75kg, 1 x 85kg 

Työntöveto 2 x 85kg, 5 x 1 x 100kg 

Takakyykky 4 x 70kg, 4 x 95kg, 4 x 110kg, 2 x 120kg, 5 x 1 x 125kg 

Reiden koukistajat 4 x 10 x 5kg 

Ojentajat taljassa 4 x 15 x 10kg 

Perjantai 1. treeni 

Pohkeet (tanko niskalla) 2 x 40 x 40kg 

Heijaus 3 x 90kg, 3 x 100kg, 3 x 110kg, 5 x 3 x 120kg 

Ylöstyöntö telineiltä 3 x 45kg, 3 x 65kg, 2 x 75kg, 5 x 2 x 85kg 

Reiden koukistajat 4 x 10 x 5kg 

Ojentajat taljassa 4 x 15 x 10kg 

Reiden ojentajat 4 x 15 x 15kg 

Perjantai 2. treeni 

Hauiskääntö 4 x 10 x 20kg 

Ylöstyöntö telineiltä 2 x 15kg, 2 x 45kg, 2 x 65kg, 1 x 75kg, 5 x 1 x 85kg 

Rinnalleveto 1 x 45kg, 1 x 65kg, 1 x 75kg, 2 x 1 x 85kg 

Tempausveto 2 x 45kg, 2 x 65kg, 2 x 75kg, 2 x 80kg 

Etukyykky 4 x 70kg, 3 x 80kg, 3 x 90kg, 4 x 2 x 100kg 

Lauantai 1. treeni 

Ylöstyöntö telineiltä 2 x 15kg, 2 x 45kg, 2 x 65kg, 2 x 75kg, 2 x 1 x 85kg, 3 x 

2 x 75kg 

Heijaus 3 x 90kg, 3 x 110kg, 5 x 3 x 120kg 

Rinnalleveto 2 x 45kg, 1 x 65kg, 1 x 75kg, 1 x 85kg, 3 x 1 x 90kg 

 

Lauantai 2. treeni 

 

Tempaus 2 x 15kg, 2 x 40kg, 1 x 55kg,1 x 65kg, 1 x 70kg, 1 x 75kg 

Työntö 1 x 55kg, 1 x 65kg, 1 x 75kg, 1 x 85kg, 1 x 90kg 

Vauhtipunnerrus 3 x 50kg, 3 x 55kg, 3 x 3 x 60kg 

Takakyykky 3 x 70kg, 3 x 95kg, 4 x 110kg, 3 x 120kg, 3 x 2 x 125kg 

 



 

Leena Hattunen ja kevyttä rautaa, kuva Tempaus-lehti 

 

Toni Puurunen pääsi sittemmin, muiden seurojen riveissä tosin, toistaiseksi 

ainoana Vihtavuoresta lähtöisin olevana nostajan yleisen sarjan MM-

lavalle. Vuoden 1990 SVUL:n talvisuurkisat antoivat ehkä hänelle 

lopullisen innostuksen painonnostoon, sillä hän oli suurkisoissa kulkueen 

johtohahmona punttitankoineen. Tonista kehittyi Suomen mestari ja 

Suomen paras painonnostaja useana vuonna.  

Tonin nuorten Suomen ennätykset alle 23-vuotiaiden sarjassa ovat 

vakuuttavaa luettavaa: 



85 kg      

Tempaus Toni Puurunen RoRe 145,0 kg 27.9.1998 Tampere 

Työntö Toni Puurunen RoRe 167,5 kg 27.9.1998 Tampere 

Yht. Toni Puurunen RoRe 312,5 kg 27.9.1998 Tampere 

      

 
 

 

Toni Puurunen ja MM-kisat 1998 
 

2000-luvun alussa painonnoston harrastajamäärä väheni, mutta Leena 

Hattusen menestys jatkui, kunnes erityisesti olkapäät eivät kestäneet kovaa 

treeniä vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Tasavuonna 2000 tuli Leenalle 

kuitenkin hopeaa PM-kisoista ja yleisen sarjan kultaa vuosina 2004 ja 

2005 SM-kisoista. Tuomo Veander voitti vuonna 2004 SM-pronssia ja 

vuonna 2005 hienosti kultaa poliisien SM-kisoissa. Pamauksen 70-

juhlavuonna 2004 Pentti ja Marko Noronen saivat molemmat liiton 

kultaisen ansiomerkin ja Raimo Hattunen hopeisen. Vuonna 2006 Leena 

Hattunen nosti vieläkin SM-kultaa naisissa ja Tuomo Veander poliisien 

SM-kisoissa sekä 2006 että vuonna 2007. Vuonna 2007 

piirinmestaruuskisoissa Ilpo Viitala sai hopeaa 94 kg:ssa. Muutamia 

kansallisia voittoja tuli Leena Hattuselle, Jeremiikka Veanderille ja Ilpo 

Viitalalle.  

Vuoden 2008 Tuomo Veander voitti sekä poliisien SM-kultaa että 35-

vuotisten veteraanien SM kultaa. Ilpo Viitala ja Tuomo voittivat 



piirinmestaruudet. Vuonna 2010 Pentti Noronen voitti Suomen 

mestaruuden painoluokassa 77 kg ikäluokassa 70-74-vuotiaat.  

Vuonna 2011 osallistuttiin kansallisiin ja veteraanien SM-kisoihin. Pentti 

Noronen toi edelleen hopeaa sarjasta 75 kg 70-74-vuotiaat.  

Vuonna 2012 Ilpo Viitala voitti SM kultaa painoluokassa 85 kg 35-39-

vuotiaat, tulos 103+130=233 kg. Heikki Kauhanen oli hopealla sarjassa 85 

kg, 55-59-vuotiaat, tulos 85+108=193. Pentti Noronen otti nyt pronssia 77 

kg/70-74-vuotiaat. Piirinmestaruuksia saivat Roni Rutanen 17 v., Joonas 

Laitinen, Ilpo Viitala ja hopealla oli Jukka Kivimäki sekä pronssia toi 

Heikki Kauhanen. Hannu Rantanen oli myös kolmas 94 kg-sarjassa.  

Vuonna 2013 Ilpo Viitala voitti Rovaniemellä SM-kultaa Masters kisoissa 

sarjassa 85kg/35-39 -vuotiaat ja yleisessäkin sarjassa hän oli viides. Jani 

Senilä oli hopealla Rovaniemellä sarjassa 94 kg/35-39-vuotiaat. 

 

 

Ilpo Viitala komeassa työnnössä 

 

Tällä hetkellä seuran värejä kantaa erityisesti Ilpo Viitala. Hän sijoittui 

Masters MM-kisoissa Kööpenhaminassa 6.9.2014 kahdeksanneksi. Myös 

Jukka Kivimäki on tulossa huipputasolle, josta todisteena sama päivänä 

saavutettu Etelä-Suomen mestaruuskisojen neljäs sija. Jani Senilä on 

menestynyt H 40-sarjassa ja tähtää kansainväliselle huipulle, tosin Keljon 

Viestin riveissä. Nuoreen Joonas Laitiseen luotetaan tulevaisuudessa.  

 

 



Hiihto 

 

1990-luvulta eteenpäin Vihtavuoren Pamauksella ei ollut kuten mainittua 

hiihtojaostoa. Hiihtoharrastus siirtyi pääosin Laukaan Urheilijoiden 

vastuulle ja monia Pamauksen jäseniä hiihti siellä. Vihtavuoren kasvatteja 

oli mm. Paavo Räisänen, joka hiihti Muuramen seurassa. Hiihtoharrastus 

siirtyikin vuosituhannen vaihteeseen mentäessä enemmän 

kansanhiihtopuolelle. Kuntohiihtoa harrastettiin talven ajan ja 

kuntovihkoihin tuli merkintöjä mm. Keikkasella, Polkulassa, 

Hirsikankaalla ja Kuhajärven lenkillä. 2000 luvun alussa kunnan toimesta 

uria parannettiin huomattavasti. Maakuntaura siirrettiin aikaisemman 

Polkulan lenkin sijaan leveänä baanana Vihtavuoren junanradan 

länsipuolelle ja 2010-luvun vaihteessa saatiin valaistuja osuuksia. 

Koskisen Teuvon omistamaa latukonetta vuokratiin tälle baanalle ja 

luisteluhiihtoharrastus perinteisen ohella lisääntyi valtavasti. Hiihtäjiä tuli 

mm. tehtaalle menevän tien lähelle parkkipaikalle usein koko alue täyteen. 

Lisäksi Valkosen veljekset pitivät Haukilammin-Hirsikankaan välistä 

kelkalla ajettua uraa sekä muutamia yhdysuria kunnossa, jolloin ladulle 

pääsi monesta suunnasta. Parhaimmillaan vihtavuorelainen kuntohiihtäjä 

saattoi hiihtää jopa 5000 km talvessa. Laturetkiä järjesteltiin vaihtelevissa 

olosuhteissa. Varsinaisesti kilpahiihtäjiä ei kuitenkaan Vihtavuoren 

Pamauksen riveistä tullut, mutta hiihtosuunnistukseen saatiin muutamia 

varsin menestyneitä veteraaneja, jotka sittemmin siirtyivät Itä Päijänteen 

Rastin riveihin. Useimmat hiihtoa harrastaneet vihtavuorelaiset 

osallistuivat muiden seurojen ryhmiin tai maakuntaviesteihin. Joitakin 

osanottoja pitkän matkan hiihtoihin ja esim. Jyväskiepin hiihtoon oli. 

Lähinnä nämä hiihtäjät olivat suunnistajia, jotka edustivat kesällä 

Vihtavuoren Pamausta ja talvella Laukaan Urheilijoita.  

 

Suunnistus 

 

Suunnistuksesta tuli osanottajamäärin mitaten Pamauksen valtalaji. 

Pamuksen riveissä suunnisti monien perheiden jäseniä veljeksinä, 

pariskuntina, kahdessa polvessa mm. Suutarin, Häkkisen, Karelon, 

Tammelan,Väisäsen, Vepsäläisen, Kekonin, Alvoitun, Mönttisen, 

Laatusen, Eskelisen Hyvärisen, Pynnösen, Strömin, Kivelän, Salosen, 

Kytölän, Lehtimäen, Valkosen, Hännisen, Paukun, Väätäisen ja Niemistön. 

Seura järjesti säännöllisesti aluemestaruuskisoja, tosin hiihtosuunnistuksen 

tai latusuunnistuksen järjestelyistä luovuttiin Vuonteella 90-luvun 



vaihteessa pidettyjen hiihtosuunnistuksen Am-kisojen jälkeen. Tuolloin 

tammikuuhun sattui oikea suojakeli, kun mittari näytti peräti +10 astetta ja 

kuusimetsään tehdyt urat yksinkertaisesti sulivat. Vain Kauko Natrin 

kekseliäällä ”latukoneella” eli moottorikelkan perään asetetulla isolla 

renkaalla saatiin jäljelle jääneet ja neulasia täynnä olevat urat jollakin 

tavalla hiihtokelpoisiksi. Urien viimeistely saattoi olla vaarallistakin. 

Apuna käytettiin hiihtäjää, jolle laitettiin köysi lanteille. Kelkan perässä 

suksineen ollut apulainen kuitenkin kaatui yhdellä uralla ja meni pitkän 

matkaa mahallaan kelkan perässä, kunnes vetäjä onneksi huomasi. 

Parempi olisi ollut pitää köyttä vain käsissä.  

 

Varsin pian tämän Am-kisan jälkeen alettiin keskittyä järjestelyissä 

pelkästään kesäsuunnistukseen. Vipan ja koko Laukaan suunnistuksen 

juhlahetket koettiin vuonna 1997 Äänekosken liikuntapuistossa ja vuonna 

2001 Petäjävedellä, kun Juha Lehtimäki toi Laukaan voittajana 

maakuntaviestissä maaliin. 

 

Uusia karttoja valmistui runsaasti mm. Leppävedeltä, Vihtavuoresta, ja 

Vuonteelta. Kartoitustyössä kouliintui vuosien varrella erityisesti Juha 

Lehtimäki, jonka toiminta on jatkunut 12.9.2014 järjestettyjen Hietasyrjän 

Am-yökisojen kartan päivitykseen asti. Uuden kartan teossa kului Juhan 

mukaan noin 400 työtuntia, joten työ on vaativaa ja tarkkaa. Muita 

kartoittajia ovat olleet erityisesti Timo Sivill ja Matti Keskinen. 

Kartoitustyötä ovat tehneet lisäksi Kirkonkylän Sprinttikartan, 

Syömäsijanmäen kartan ja Valkolan kartan parissa Alpo Huisman sekä 

päivityksissä Janne Valkonen ja monet muut. Yhteistyötä Laukaan muiden 

urheiluseurojen kanssa pidettiin tiiviisti yllä mm. iltarastivastuissa. 

Kunnan liikuntatoimen johtaja piti vuosittain koordinaatiokokouksen, 

jossa on suunniteltu mm. maakuntasuunnistukseen osallistumista. Laukaan 

Urheilijat järjestivät maakuntasuunnistuksen vuonna 1994 ja Vihtavuoren 

Pamaus liikuntakeskuksessa vuonna 2006.  

 

Suunnistuksen parissa on ollut vuosien varrella melkoinen määrä 

puuhamiehiä, joista erityisesti on mainittava Aimo Lehtimäen valtava 

panos taloudenhoidossa sekä Pamauksen että Keski-Suomen 

suunnistuksen tilien, suunnistusvälineiden ylläpidon ja varastoimisen 

omassa autotallissaan sekä tilastoinnin taholla. Hän oli myös useamman 

vuoden jaoston puheenjohtajana. Muita puheenjohtajia olivat Reino 

Vepsäläisen jälkeen Hannu Natri lyhyen ajan, Risto Häkkinen, Juha 



Niemistö ja viime vuosina Taisto Kotila. Jaosto on selvinnyt 

vuosikymmenien läpi aktiivisena ja pyrkinyt jakamaan vastuualueita 

nuoremmillekin suunnistajille mm. ratamestarityössä.  

 

Vuosituhannen vaihteessa siirtyi suunnistus nk. Emit-aikaan, jolloin 

tietokoneohjatusta tulospalvelusta ja sittemmin tietokonepohjaisesta 

ratasuunnittelusta tuli monipuolinen toimiala. Tällöin erityisesti em. Juha 

Lehtimäki ja veljensä Pasi Lehtimäki kehittivät ja tukivat toimintaa 

ratkaisevasti.  

 

Pikku hiljaa koulutettiin parikymmentä ratamestarityötä ainakin jossain 

määrin hallitsevat henkilöt. Viimeisimpänä kehittyi vuoden 2013 aikana 

ajatus nuorten suunnistuskoulusta, jossa kuluvana vuonna 2014 oli 

parhaimmillaan noin 60 osanottajaa. Vuodesta 1985 alkaen kahdesti 

vuodessa ilmestyneestä Pamaus Rasti -lehdestä tuli merkittävä 

tiedotusväline näihin päiviin saakka. Viime vuosina siitä on julkaistu myös 

nettiversio. Lehden ”päätoimittajina” ovat olleet Reino Vepsäläinen, Juha 

Niemistö ja Unto Eskelinen. Myös iltarastien ja kansallisten ym. 

kilpailujen tulokset tsekataan tätä nykyä netin kautta. Ilmoittautuminen 

kisoihin on niin ikään muuttunut kilpailijan itsenäisesti tehtäväksi viestejä 

ja partiokisoja lukuun ottamatta.  

 

Suunnistuksen toimintaa voidaan sanoa viime vuosina kuntoliikunta-

painotteiseksi, sillä tiistairastien osanottajamäärät ovat nousseet valtavasti. 

Parhaimpina iltoina on saavutettu 150 suunnistajan raja. Tämä on asettanut 

seuran puuhaihmisille päänvaivaa mm. autojen parkkeerauksen takia.  

 

Vihtavuoren Pamauksen iltarastien status on ollut varsin arvostettu ja 

valmiiksi painetut kartat sekä osin juoksuystävälliset suunnistusmaastot 

ovat saaneet kehuja. Vuoden 2008 tienoilla jouduttiin iltarastien lähtöaikaa 

lisäämään entisestä tunnista puoleen toista. Myös erityisharjoituksia kuten 

yösuunnistusharjoituksia on pidetty jonkin verran. Aktiivisuuspalkintoa on 

pidetty yllä koko tiistairastitoiminnan ajan ja jaoston parhaita, I luokan 

suunnistajia sekä aluemestaruusmitaleita saaneita on palkittu joulujuhlassa.  

 

Kuntoliikuntapainotteisuuden rinnalla ovat korostuneet hyvät 

osanottomäärät Jukolan ja Venlojen viestiin. Vuonna 1997 saatiin 

ensimmäisen kerran peräti viisi miesjoukkuetta ja vuodesta 2000 lähtien 

kaksi naisjoukkuetta viestiin, joten parhaimmillaan maastossa on ollut yli 



40 suunnistajaamme tässä suuressa suunnistusjuhlassa. Miesjoukkueen 

paras sijoitus nykyjukolassa sattui 2000-luvun alkuvuosiin, jolloin 

metsästettiin sijoitusta 100 sakkiin mutta jäätiin siitä pari sijaa Sulkavalla 

2003. Venlat pääsivät 300 sakkiin eli sijalle 297 Asikkalassa 2002.  

 

Vihtavuoren Pamauksen riveissä SM-mitalit ovat olleet harvassa viime 

vuosikymmeninä. Viitasaarella järjestetyssä SM-erikoispitkillä matkoilla 

Jussi Karelo otti vuonna 1993 15-vuotisten poikien sarjassa hopeamitalin. 

Seuraavaa mitalia saatiinkin odotella toistakymmentä vuotta, kunnes 

Heikki Kettunen otti hopean SM-erikoispitkiltä niin ikään Suomusjärveltä 

vain 7 sek. voittajalle hävinneenä. 

 

Heikki Kettunen ja Pasi Lehtimäki tutkimassa ratoja 

Heikki Kettunen oli sittemmin Jukolan viestin avausosuudella peräti 7. 

Kytäjällä vuonna 2010. Pyöräsuunnistuksessa Markus Kettunen voitti 

vuonna 2008 kaksi SM-mitalia ja hiihtosuunnistuksessa IPR:N riveissä 

kesäisin Vipassa suunnistavat Hannu Väätäinen, Kauko Salonen ja Ismo 

Paukku ovat saaneet SM-mitaleita. Vihtavuoren Pamauksen suunnistajien 

saama Am-mitalien määrä viimeisen 25 vuoden ajalta on mittava. 

Pelkästään vuosina 1984-2004 saavutettiin 204 mitalia, joista 108 

aluemestaruutta. Näistä Jussi Karelo peräti 22 kappaletta. Toinen näiden 

aikojen huippusuunnistaja oli Juha Lehtimäki, joka kilpaili yleisessä 

sarjassa menestyksekkäästi voittaen  kansallisia kilpailuja ja toi Laukaan 

kahdesti maakuntaviestivoittoon vuosina 1997 ja 2001.  



  
Petäjävesi 2001 ja Laukaan voittoisa maakuntaviestijoukkue. 

Alleviivatut ViPan edustajia:  

Ylärivi: Matti Suutari, Ari Martikainen, Hannu Väätäinen, Risto 

Häkkinen, Jussi Karelo, Kauko Salonen, Antti Anttonen 

Alarivi: Janne Valkonen, Seppo Tammela, Juha Lehtimäki, Harri 

Poutiainen 

 

Juha itse kertoo mieleenpainuvimman suunnistussuorituksensa olleen 

kuitenkin se, kun hän SM-kisojen viestin avausosuudella oli 

puolessavälissä tuota osuutta johdossa. Lopun pienet virheet pudottivat 

harmittavasti hieman alaspäin. Juha voitti vuosituhannen alussa myös 

Kainuun rastiviikon ja Fin5-rastiviikon osakilpailuja ollen jälkimmäisen 

H21A-sarjassa peräti toinen yhteistuloksissa. Hiihtosuunnistuksessa 

erityisesti Hannu Väätäinen on saalistanut ViPan riveissä paljon mitaleja 

aluetasolla ja ollut monet kerrat hyvillä sijoituksilla SM-kisoissa. MM-

tasoltakin hänellä on 5. sija veteraanien kisoista vuodelta 2002. 

 

Pamauksen riveissä tai sen kanssa yhdessä harjoittelivat myös kaksi 

merkittävää suunnistajaa eli Harri Poutiainen, joka sijoittui sekä 

Tiomilassa että Jukolan viestissä kerran toiseksi TuMe:n riveissä. 

Maakuntaviestissä hän oli moneen mitaliin kantava voima Laukaan 

riveissä. Valmennustukeakin antanut Jarmo Heiskanen toi merkittävää 

ulottuvuutta ViPan suunnistukseen. Hän toimi tuohon 1990-luvulla 

Peurungan kuntotestauksessa ja järjesteli mukavia harjoituksia mm. 



Hitonhaudan maastoon. Jarmo edusti pari vuotta ViPaa ja vuonna 1997 

viestiliigan kilpailussa hän juoksi joukkueessa, joka kolkutteli välillä jopa 

kymmenen sakissa koko Suomen kärkisuunnistajien joukossa. 2000-luvun 

puolella ViPaan liittyi muutamia muitakin kovan luokan suunnistajia. 

Tämä näkyi mm. Am-menestyksessä. 

 

Vuosi Tiistairastiosanotto Am-mitalit Muuta merkittävää 

2004 1431 25 Am-keskimatkat Vihtavuori 

2005 1364 26 P.Harjula,H75 normaali,V 

2006 1249 28 E.Alvoittu, hisuD16,V 

Maakuntav. Vihtavuoressa 

2007 1359 30 15 osanottoa MM veteraanit 

2008 1220 30 H.Kettunen, SM H35,II 

2009 1705 30 M.Kettunen 2xSMpyörä,II 

2010 1632 22 H.Kettunen 7. Jukola I osuus 

2011 1570 14 kansalliset ja Am-sprintti 

2012 2044 22 Ratamestarikoulutusta 

2013 2034 17 Am-kisajärjestely 

 

Vihtavuoren Pamauksen suunnistussaavutuksia vuosina 2004-2013 

 

Vuonna 2004 valtakunnallisesta viestiliigastakin saatiin 20 pistettä. 

Vuonna 2005 Lumi Toukolassa oli oma miesjoukkue. Kansallisissa 

saavutettiin 30 sijoitusta kolmen sakkiin. Maakuntasuunnistuksessa 

Joutsassa Laukaan joukkue otti pronssia. Vuonna 2006 Elina Alvoittu oli 

hiihtosuunnistuksen D16-sarjassa SM-pikamatkalla 5. Tämä lienee paras 

SM-menestys kautta aikojen naisten puolella. Maakuntasuunnistuksesta 

saatiin jälleen pronssi omalla maalla järjestyksessä 17. maakunta-

suunnistuksessa ja kilpailujen järjestelyhomma onnistui mukavasti, 

vaikkakin Jyväskylän tulevan maailmanmestarin Jani Lakasen ankkuroima 

ennakkosuosikkijoukkue hylättiinkin. Junan rata ylitettiin monella 

osuudella, mutta tiedot rautateiden johtamiskeskuksesta pätivät eikä 

vaunuja kulkenut juuri tuohon aikaan. 

 

Vuonna 2007 pidettiin erikoispitkien matkojen Am-kisa Vuonteella. 

Maakuntasuunnistuksesta tuli Laukaalle jälleen pronssia. Taisto Kotila 

aloitti uutena puheenjohtajana. Vuonna 2008 järjestettiin uudistetulla 

Hietasyrjän kartalla Am-yösuunnistus. Hiihtosuunnistuksessa SM-pitkillä 

Markus Kettunen oli 5. ja kesän SM-erikoispitkillä Suomusjärvellä hurjan 



loppukirin tehnyt Heikki Kettunen jäi vain kolme sekuntia voittajasta 

pokaten hopeaa. 

Jukolan viestissä Mikkelissä 2009. Röyhistelemässä saman vuoden 

kaksinkertainen pyöräsuunnistuksen SM-mitalisti Markus Kettunen 

ja seuran suunnistuksen puuhamies Heikki Kekoni, taustalla 

monipuolisesti ViPassa palvellut Risto Häkkinen 

 

Vuonna 2009 pidettiin täysin uusitulla Lankamaan kartalla kansalliset. 

Lumi Toukolassa oli jälleen yksi oma joukkue. Mahtavasti saavutettiin 

tuona vuonna yhteensä 14 Am-kultaa. Lisäksi kartoittui uusi alue eli 

Syömäsijanmäki Äijälästä ja vanhempi Valkola Alpo Huismanin tehtyä 

maastotyön. Suurimman menestyksen vuoden mittaan toi Markus 

Kettunen pyöräsuunnistuksen SM-kisoista voittaen sekä sprintistä että 

pitkältä matkalta hopeamitalin H35-sarjassa. 

 

Vuonna 2010 Heikki Kettunen oli Kytäjä-Jukolan avausosuudella sijalla 7. 

vain sata metriä kärjelle eli Antti Anttoselle hävinneenä. Vuonna 2011 

saatiin Am-kisoista 14 mitalia, joten taso laski selvästi edellisvuosista. 

Tämä näkyi myös Jukolan sijoitusten romahtamisena. Majarastit pidettiin 

kesäkuussa Leppävedellä ja Am-sprintit Aimo Lehtimäen muistokisana 

syksyllä Laukaassa. Mukana olivat mm. maailmanmestarit Merja 



Rantanen, Minna Kauppi ja Pasi Ikonen.  

 

Vuonna 2012 tiistairasteilla noteerattiin peräti 2044 suoritusta, joten 

tapahtui aivan valtava lisäys ja peräti 364 eri kävijää löytyi luetteloista. 

Osa tapahtumista oli nk. Laukaan iltarasteja. Ratamestarikoulutusta 

toteutettiin. Vuonna 2013 hiihtosuunnistus väheni murto-osaan, kun 

puolenkymmentä aktiivisinta hisukilpailijaa siirtyi IPR:n riveihin. 

Junnutoimintaa käynnistettiin mm. Pia Westerbergin toimiessa jaoston 

vastaavana henkilönä. Uudella kartalla Jyrylänkankalla Haapalan kylän 

takamaastoissa järjestettiin AM-kisat, joissa oli yli 300 juoksijaa ja 

viesteissä 45 joukkuetta. Vuoden 2014 keväällä polkaistiin sitten käyntiin 

suunnistuskoulu lapsille. Parhaimmillaan mukaan tuli mahtavat 60 lasta ja 

vastuuhenkilöitä saatiin lisää. Viimeisin tapahtuma oli yösuunnistuksen 

Am-kisa Hietasyrjän uudistetulla kartalla perjantaina 11.9.  

 

Yleisurheilu 

 

Vihtavuoren Pamaus ei varsinaisesti ole vastannut viime vuosikymmeninä 

yleisurheilusta. Toki pankkien sponsoroimia lasten yleisurheilukisoja on 

järjestetty tai seurakunnan järjestämissä maastojuoksu-tyylisissä 

tapahtumissa on oltu mukana. Muutenkin seuran toimitsijoita on käytetty 

esim. ajanotossa erilaisissa kilpailuissa.  

 

Joitakin urheiluseuran jäseniä on ollut hölkkätapahtumissa tai marato-

neilla. 1990-luvun puolivälissä yleisurheilussa Laukaan Urheilijoita 

edustanut Juha Lehtimäki nakutteli pitkillä matkoilla ja esteissä lähelle 

Laukaan ennätyksiä ja menestyi samalla suunnistuksessa ViPa:n riveissä 

piirinmestaruuksia myöten. Juhan ennätykset ratajuoksussa ovat tällaiset:  
 

1500 m: 4.01.81 -95; 3000m; 8.41.2 -96; 5000m 15.05.88 -96; 10 000 m 31.18.95 -

96 ja 3000 m esteet 9.29.13 -95. 
 

 

Vuonna 1988 Vihtavuoreen muutti Juha Suhanto, joka juoksi yleisessä sar-

jassa Helsingissä vuonna 1992 maratonennätyksekseen 2.41.04 ja jokunen 

vuosi myöhemmin 35-vuotiaana puolisen minuuttia hitaammin Vaasassa. 

Mieleenpainuvin kokemus Suhannon Juhalle oli kuitenkin se, kun hän si-

joittui New Yorkin maratonilla sijalle 230. 34 700:n tuloksen saaneen jou-

kossa. Yksityiskohtana mainittakoon, että H 40-sarjassa juoksi kohtalaisen 



monta eli 4095 maratoonaria, joiden joukossa Juha oli 40. Loppuaikansa 

oli 2.52 ja osia. H 40-sarjassa Juhan parhaat sijoitukset Helsinki City – 

maratonilla ovat olleet 15:n joukossa. Myös Ismo Paukku ja Ilkka Tuomi-

nen ovat juosseet veteraanisarjoissa maratonia kolmen tunnin pintaan. 

Ismo Paukku juoksi myös alle 3 tuntia vuonna 2004. Viimeisimmässä Fin-

landia-maratonissa 13.9.2014 Ismo voitti selvästi H55-sarjan ajalla 

3.09.51.  

 

Vihtavuoressa asui parisen vuotta melkoisen lahjakas yleisurheilija eli 

Leppäveden Leppää ja sittemmin Äänekosken Urheilijoita edustanut, nuor-

ten Euroopan mestaruuden ja maailmanmestaruuden kymmenottelussa 

vuonna 1999 saavuttanut Aki Heikkinen. Vihtavuoren yläkoulun liikunta-

tunnilla jo vuosia aikaisemmin yläasteen opettajan naama oli ollut yllätys-

lukemilla, kun keihäänheiton alkeisopetuksessa tämä lajin silloinen 14-

vuotiaiden Suomen mestari, jonka ennätys oli selvästi yli 60 metriä, oli 

rennon letkeästi nakannut koulun välineillä suunnilleen ilman vauhtia 50 

metriä.  
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Paukku Johanna, Vihtavuoren Pamaus 1934-2013, tapaustutkimus 

urheiluseuran toimijakentän muutoksesta, Jyväskylän yliopiston 

Liikuntakasvatuksen laitos, kevät 2013 

 

 

 

Kuvalähteet: 

Kuvien yksilöinti yleensä mahdoton. Välittäjiä mm. Lauri Jokela, Anja 

Vornanen, Aulis Viitala, Irma Moilanen, Pentti Noronen, ViPan arkistot 

 

 

Nettilähteet: 

Wikipedia, teksti- ja kuvalähteitä 

Vihtavuoren Pamauksen nettisivut kuvineen, Keski-Suomen suunnistuksen 

nettisivut kuvineen 

Leena Hattusen sähköpostiviesti harjoitusohjelmasta 

Juha Lehtimäen sähköpostiviesti menestyksestään 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Haastattelut: 

 

 

 

 

 

 

Pentti Harjula 31.3.2014 

Seppo Heinonkoski 16.4.2014 

Tuure Valkonen, 22.4.2014 

Tapio Valkonen, 25.4.2014, 22.8.2014 ja useita lyhempiä 

haastatteluita 

Urpo Ristolainen 30.4.2014 

Johanna Paukku 19.5.2014 

Pertti Laurila 24.5.2014 

Irma Moilanen 25.6.2014 ja lyhempiä haastatteluja 

Anja Vornanen 25.6.2014 ja lyhempiä haastatteluja 

Aulis Viitala 2.8. ja 7.9.2014 

Ari Torro 7.8.2014 

Tarmo Torro 7.8.2014 

Osku Torro, puhelinhaastattelu 7.8.2014 

Pentti Noronen 8.8.2014 ja useita lyhyitä haastatteluita 

Erkki Luomanen, puhelinhaastattelu 9.8.2014 

Heikki Kekoni 12.8.2014 

Reijo Vireaho, useita puhelinhaastatteluita mm. 15.8.2014 

Ilkka Riikonen 21.8.2014 

Auvo Väisänen 23.8.2014 

Tapio Rauhala 23.8.2014 

Leena Hattunen, puhelinhaastattelu 25.8.2014 

Martti Jauhiainen, puhelinhaastattelu 28.8.2014 

Ulla Tarvainen, puhelinhaastattelu 31.8.2014 



Jani Senilä 21.8.2014 

Taisto Kotila, useita keskusteluja mm. 3.9.2014 

Taisto Valkonen, 7.9.2014 

Juha Lehtimäki puhelinhaastattelu 7.9.2014 

Ismo Paukku, puhelinhaastattelu 7.9.2014 

Juha Suhanto, puhelinhaastattelu 8.9.2014 

Jarmo Heiskanen, puhelinhaastattelu 9.9.2014 

Toivo Valkonen, puhelinhaastattelu 9.9.2014 

Seppo Tammela, useita puhelinhaastatteluja 

 

Skannausapu kuvissa Mm. Eero Ylönen, Leena Hattunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vihtavuoren Pamauksen vastuuhenkilöt 

vuonna 2014: 

 

Puheenjohtaja Tapio Valkonen 

Sihteeri Reijo Lahtonen 

Taloudenhoitaja Marjo-Kerttu Herkman 

Jalkapallo Kauko Kingelin 

Jääkiekko Jukka Kallioinen 

Lentopallo Marjo-Kerttu Herkman 

Painonnosto Pentti Noronen 

Soutu Reijo Lahtonen 

Suunnistus Taisto Kotila 
 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kultaa Lentopallo H50/2010-2011. Takavasen: Teppo Ojala, Jussi 

Jokinen, Rauno Leinonen, Jouni Mutikainen ja Juha 

Seppänen.  Etuvasen: Rauno Rosenholm, Seppo Kolehmainen, Matti 

Puttonen, Jonni Saari ja Tarmo Leinonen. 

 

Vihtavuoren Pamauksen puheenjohtajat 1934-2014 

1934-1936  Holger Pihlström 

1937   P Salmela 

1938-1956  Paavo Laitinen 

1957-1958  Kullervo Vierto 

1959-1963  Yrjö Rautavuoma 

1964-1968  Rauni Silvanne 

1969-1977  Seppo Heinonkoski 

1978   Antero Kiviniemi 

1979   Matti Tsokkinen 

1980-1982  Tuure Valkonen 

1983-1987  Pentti Harjula 

1988-1990  Tuure Valkonen 

1991-1993  Ilkka Riikonen 

1994   Pekka Honkonen 

1995-  Tapio Valkonen 


