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Toimittajan palsta

19.4.2022 viitisenkymmentä "talviunilta herännyttä" piirsi Vihtavuoren liikuntakeskuksen kopin 
vieressä rasteja karttaan. Ilmeisesti koskaan ei maastossa ole seuramme kesäsuunnistushistorian 
aikaan ollut niin paljon lunta. D-radastakaan ei selvinnyt tarpomatta hangessa. Silti oranssivalkoisen
lipun jälleennäkeminen oli kiehtovaa. Monenlaisia tarinoita rastinlöytämiseen liittyy, yksi hurjimpia
on Antti Turpeisen lehdessämme oleva muistelu Kytäjän Jukolasta. Viime kesän Jukolasta on 
useampikin kirjoitus, jossa Juha Tolosella oli myös melkoinen jännitys vielä maalin jälkeen. 

Suunnistusjaoston jäsenet ovat pähkäilleet paljon, jotta synerginen toiminta olisi mahdollista. 
Verkostoillakin on merkiksensä. Arto Valkonen kävi suunnittelemassa ratoja Vuonteelle, mutta 
totesi upottuaan yli polven hankeen, että pidetään toisetkin korttelirastit Laukaan keskustassa. 
Saimme suntiolta luvan, että parkkipaikka voi olla kirkon ympäristössä. Kevään toisille rasteille 
kerääntyi yli 60 suunnistajaa, joista kolmasosa lapsia ja nuoria, joita talven mittaa oli koulutettu 
suunnistusliikkarissa. Tuntui mukavalta nähdä kavereita, joilla kartta melkein maata viisti. 
Sprinttikartta-alueita tullaan lähitulevaisuudessa päivittämään ja laajentamaan Laukaan kirkonkylän
alueilla. Vanhojen karttojen päivitykseen karttavastaava Juha tarvitsee myös harkittua apua. 
Voimme laittaa muutospiirroksia. Ratamestareiden ja meidän suunnistajienkin tueksi Jari Liuha 
koonnut arvokkaita lisänäkemyksiä. Ne kannattaa lukea ja katsella tarkkaan. 

Leppäveden Hallamäki-alue osoittautui helmeksi. Kävimme siellä puolisoni kanssa patikoimassa 
monesti. Puolukoita löytyi ja suppilovahverokeiton aineksia. Kuulin muuten paikallisilta, että 
Hallamäen yhtä osaa on sanottu vankikallioksi, koska siellä joskus kauan sitten on ollut 
jonkinmoinen vankikoppi. 

Talvi oli kulta-aikaa. Jo itsenäisyyspäivän tienoilla hiihtobaanat olivat hienossa kunnossa ja vielä 
vappuna saattoi esim. Tikkakosken itärannalla kerätä hangilla D-vitamiinia.  Urat olivat 
pääsääntöisesti niin kovia, että läskipyörällä ajaneen tai koiran kanssa liikkuneen jäljet eivät 
aiheuttaneet suurta vihapuhetta. Laduntekijät ansaitsevat kiitoksen ympäri pitäjien. Lisäsimme 
lehteemme myös hiihdon ja hiihtosuunnistuksen kilpailijoiden parhaita menestyksiä, koska he 
kesällä suunnistavat ViPassa. Kannustakoot nämä muitakin ainakin kokeilemaan talvilajeja. 

Jukolan viesti palaa toivottavasti koronaongelmista vapaampana Turun seudulle Mynämäkeen. 
Vanha Mynämäen SM-kartta on osoitteessa https://jukola.com/2022/vanha-kartta-2010-2/. Jos et ole
osallistunut kilpailuihin, niihin vaaditaan seuran jäsenyys, suunnistuslisenssi ja 
ilmoittautuminen Irma-version kautta. Tarkempaa tietoa Heikki Kekonilta, yhteystiedot alla.

Lisäksi on koottu muutamia muita toivottavasti lukijakuntaa sekä paperiversion että nettiversion 
kautta laajemminkin kiinnostavia karttapaloja, vitsejä ja ajatuksia. Kiitokset osaamistaan jakaneille 
pihkaniskoille. Paperiversiota tästä lehdestä voi pyytää perhekohtaisesti iltarasteilla.

Vihtavuoren Pamauksen suunnistusjaosto ym.

Puheenjohtaja Juha Tolonen 0400 344 774 juham.tolonen@gmail.com 
Kilpasuunnistus, varapuheenjohtaja Heikki Kekoni 040 7072082 heikki.kekoni@allaway.fi
Nuorisovastaava Jari Liuha 050 5369121 jari.liuha@gmail.com 
Kuntosuunnistus Kari Puurunen 040 7082257 kari.puurunen@saunalahti.fi 
Karttavastaava Juha Lehtimäki 040 7199234 juha.lehtimaki@elisanet.fi
Kuntosuunnistus Taisto Kotila 0400 501399 taisto.kotila@kotitili.com
Tiedotuksen ym. yhdyshenkilöitä: Arto Valkonen 040 7509563 arto.m.valkonen@gmail.com ja
Petri Alvoittu 050 5399796 petri.alvoittu@elisanet.fi
Rastilehden toimittaja Juha Niemistö, 040 7664341 juhav.niemisto@gmail.com 
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Uutta kesää kohti! Puheenjohtajan palsta

Vaikka tätä kirjoittaessani Vappu on tulossa, on metsässä silti vielä paikoitellen talviset olosuhteet. 
Iltarastikausi on jo alkanut, mutta muutetulla ohjelmalla. Kiitos järjestäjille siitä, että muutokset on 
tehty nopealla aikataululla. ViPalaisilta löytyy joustavuutta ja nopeaa reagointia.

Muutoksia tapahtuu myös isommissakin piireissä. Viime kesän Jukolan viesti siirrettiin kesäkuulta 
elokuun loppupuolen pimeyteen. Ratoja ei muutettu yösuunnistukseen sopivaksi ja siksi haasteita 
riitti. Mutta yllättävää kuitenkin oli, että tavoiteajat eivät juurikaan muuttuneet. Yösuunnistus on 
hyvien lamppujen ja karttojen ansiosta nopeaa ja siksi km-vauhdit olivat päiväsuunnistuksen 
luokkaa.

Itse olin aloittamassa ViPan 2. joukkueen viestiä. Tunnelma oli hieno ja jännityksen täyteinen. 
Täysin pilkkopimeään lähteminen nosti sykkeen tavallista korkeammalle. Oma osuus sujui ilman 
suurempia virheitä. Perälenkillä vedin pienen porukan jyrkänteen yläpuolelta pitkäksi, mutta siinä ei
mennyt minuuttia enempää aikaa. Valoisassa olisin varmaankin nähnyt rastin, mutta pimeässä ja 
ilman rastilla olevaa heijastinta, lippu ei sattunut silmääni. Eikä muita suunnistajia ollut juuri sillä 
hetkellä rastilla leimaamassa. Ykkösrastille oli heti odotuksen mukainen pitkä väli ja siinä 
suunnassa kulku oli ratkaisevaa. Suota ja jänkhää riitti, mutta oli vain luotettava suuntaan. 
Muutaman suunnistajan kanssa mentiin ja kommentteja suunnasta vaihdettiin puolin ja toisin. Itse 
olin ottanut tähtäimeen muutama sata metriä ennen rastikiveä olevan pienen mäen, josta oli 
helpompi ottaa kartasta kiinni ja tehdä suunnitelma loppuvälille. Suunnitelma toteutui mainiosti ja 
pieni hymynkare oli naamalla, kun kakkosvälillä tuli vastaan pienillä lähtönumeroilla olevia 
suunnistajia, jotka olivat vasta ykköselle menossa. Olivat menneet väärälle hajonnalle! 
Mainittakoon vielä se, että viestin voittajajoukkue Stora Tuna Ok:n aloittaja oli meidän 
ykkösjoukkueemme ja Turpeisen Antin takana vielä 9. rastille saakka! Hajonnat olivat purreet ja 
Antti oli suunnistanut taitavasti!

Jukolan viestin loppusuoralla juokseminen on aina sykähdyttävä kokemus. Mutta kaikki ei ole 
kuitenkaan vielä ohi. Leimantarkastus on jännittävä vaihe ja Napapiirin Jukolassa se aiheutti 
minulle yllätyksen. Emit-korttini oli mennyt matkan varrella täysin pimeäksi. Tarkastaja neuvoi 
vain menemään itkumuurille. Apua, menikö meidän viesti nyt tähän? Kaikeksi onneksi 
tarkistuslappu oli säilynyt kortissa kiinni ja siitä voitiin katsoa, että olin käynyt kaikilla rasteilla. 
Hyväksytty suoritus tuli! Kylläpä oli kevyt askel reippaillessani teltalle! Säikäytti toden teolla! 
Tässä lehdessä on muitakin viime kesän Jukolan mukavia muistoja. Kannattaa lukea!

Lasten ja nuorten suunnistuskerho on ollut käynnissä koko talven ja jatkuu vielä toukokuun ajan. 
Omalta osaltani lasten ohjaaminen on jäänyt vähemmälle, mutta mukavaa on ollut verestää 
ohjaustaitoja ja tavata iloisia ja innokkaita tenavia. Lasten ja nuorten ohjaaminen suunnistuksen 
alkuun on tärkeä vaihe ja siihen kannattaa panostaa. Iltarasteilla on hyvä pitää mielessä, että lapsille
sopivat radat pitää olla helppoja. Rastit selkeisiin kohteisiin, polkujen risteyksiin ja muihin helposti 
havaittaviin paikkoihin. Silloin lapset saavat onnistumisen kokemuksia, jotka kantavat pitkälle. 

Iloista ja menestyksellistä suunnistuskesää ja –vuotta, Juha Tolonen



TIISTAIRASTIT  2022

Järjestäjä: Vihtavuoren Pamaus (ViPa).
Radat: 7 km, 5 km, 3-4 km, 3 km (helppo), 2 km (erittäin helppo).
Lähdöt: Tiistaisin klo 17.00 – 18.30 
Yhteyshenkilö: Kari Puurunen, puh. 0407082257, kari.puurunen(at)saunalahti.fi.

Muuta: LI=Laukaan iltarastit. KM=kunnan mestaruuskilpailut
Karttamaksu 6 € yli 16-vuotiaat ei vipalaiset, 5 € vipalaiset ja lapset. Alle 16-
vuotiaat vipalaiset ilmaiseksi,
paitsi LI –merkityt Laukaan iltarastit, jotka 5 € kaikille laukaalaisille, muille 6
€. Emit vuokra  2 € , ViPalaiset  1 €. 
Maksuna käyvät myös Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit, ennakkoon 
maksettu saldo-tosite, Suomen Hoitosetelin supersetelit, Tyky-Kuntosetelit ja 
Virikesetelit.
Tarkista tiedot ViPan nettisivuilta. Siellä myös tieto omatoimirasteista

Pvm Paikka Opastus Kartta

LI 10.5. Valkola yt 6375 Peurunka-golfin risteys 1:10000/tulostekartta 
IRV 17.5. Hietasyrjä st 637 Kuusa-Äijälä 1:10000/tulostekartta 
LI 24.5. Multamäki st 637 Peurungan rt 1:10000/tulostekartta    
LI 31.5. Hallamäki st 637 Leppävesi-Jyväskylä 1:7500/tulostekartta    

  7.6. Ahvenpyhä yt 16762  Kuusa-Tarvaala 1:10000/tulostekartta    
14.6. Peurunka st 637 Peurungan rt 1:10000/tulostekartta  

 21.6. Näätämäki st 637 Leppävesi-Jyväskylä 1:10000/tulostekartta      
28.6. Nojosmäki st 638 Leppävesi -Vaajakoski 1:10000/tulostekartta  

LI   2.8. Syömäsijanmäki st 637 Kuusa-Äijälä 1:10000/tulostekartta
LI,KM   9.8. Hirsikangas st 637 Leppävesi-Vihtavuori 1:10000/tulostekartta 
LI 16.8. Harisenmäki yt 6375 Peurunka-golfin risteys 1:10000/tulostekartta 

23.8. Kuusa/Oitinmäki st 637 Peurungan rt -Kuusa 1:10000/tulostekartta  
30.8. Vuontee st 640 Tarvaalan rt (Vuontee) 1:10000/tulostekartta 
  6.9 Hietasyrjä st 637 Kuusa-Äijälä 1:10000/tulostekartta   
13.9. Vihtavuori st 637 Vihtavuori-Laukaa 1:5000/tulostekartta  

 
Omatoimirastit iltarastien jälkeen keskiviikko-sunnuntai klo 24:

Samat radat kuin tiistain kuntorasteilla, rasteilla ei leimasimia. Rasteilla liput tai kuitunauhat. Huom. omatoimirastien 
karttoja saa Vihtavuoren St1:ltä 6€ maksua vastaan (vain käteinen tai kausikortti). Toki kartan voi noutaa etukäteen 
myös tiistain kuntorasteilta.
Jos haluat tukea iltarastitoimintaa noin muuten, niin voit laittaa Pamauksen tilille pienen summan ja/tai on suositeltavaa 
olla myös Pamauksen jäsen (ks. Jäsenyys ViPan sivuilta). Tilinumerot ovat samat molemmissa tapauksissa.
 
KSOP 522122-46898 FI22 5221 2240 0068 98 / iltarastit
Nordea 131730-53595 FI66 1317 3000 0535 95/ iltarastit

Lisänäkökohtia ViPan tiistairasteihin ja omatoimirasteihin, Arto Valkonen

Iltarastit tiistaisin:
Iltarastien kävijämäärä tiistaisin on pysynyt koronaviruspandemian aikana tasaisena, silloin kun 
iltarastitapahtumia on voitu järjestää. Osanottajamäärää olemme ilolla seuranneet, vaikka mitään 
huippuosanottomääriä ei ole nähtykään. Esimerkiksi viime vuoden syyskuun puolenvälin jälkeen 
järjestetyt ”ylimääräiset” iltarastit uudella Hallamäen kartalla Leppäveden taajaman kupeessa 
keräsivät myöhäisestä ajankohdasta huolimatta yli sata kävijää. Tämä 2022 kevät alkoi vähän 
vaisusti osanottajamäärän suhteen Vihtavuoressa, mutta toivomme että kävijät löytävät rasteille kun 
loputkin talven jäämät ovat metsistä hävinneet ja päästään korttelin sijaan oikeaan metsä-



suunnistukseen.  
Kuitenkin osanottajamääriä tärkeämpää on se, että kävijät tuntuvat viihtyvän iltarasteilla ja ne 
monet iloiset (ehkä hikisetkin) ilmeet ovat jääneet mieleen. Kun iltarasteilta saa hyvän mielen, 
tullaan iltarasteille uudestaan ja kunto mukavasti pysyy yllä tai kohoaa. Lisäksi poikkeusoloissa 
iltarastit ovat varmasti tuoneet yhden mahdollisuuden lisää tavata edes muutamia ihmisiä 
kasvokkain etätöiden ja muun eristyksen keskellä. Vaikka suunnistus on niin kutsuttu yksilölaji, ei 
iltarasteilla porukassa eteneminen ole millään mitalla luvatonta. Perheitä iltarasteilla on ollut 
mukana joitakin, mutta heitä toivoisimme näkevämme lisää. Siinä onkin ehkä yksi kehityskohde ja 
mietinnän aihe, miten saisimme iltarastitapahtuman houkuttelevammaksi perheille. Sitä kautta 
ikääntyvä suunnistuksenharrastajajoukkomme (pitkä sana) saisi mahdollisesti uusia nuoria ja 
innokkaita jäseniä.

Omatoimirastit keskiviikosta sunnuntaihin

Yksi hyvä asia koronaviruspandemiassa (jos niitä on) on ollut ainakin meille uusi kuntorastien 
tapahtumamuoto, eli omatoimirastit. Ensimmäiset varsinaiset omatoimirastit järjestettiin Peurungan 
kartalla huhtikuussa 2020, kun iltarastitapahtuman pitäminen ei ollut mahdollista rajoitusten vuoksi.
Onhan aiemminkin näilläkin seuduilla metsässä ollut kiintorasteja, joita on voinut etsiä silloin kun 
on sille päälle sattunut ja jos on jostain osannut kysyä karttaa mihin rastit on merkitty. 
Omatoimirastit toivat kuitenkin uudenlaisen mahdollisuuden etsiä metsistä paikkoja (eli pisteitä), 
joista löytyi perinteinen rastilippu. Keväällä 2020 järjestimme kaikkiaan kuudet omatoimirastit, 
jolloin rastiliput olivat maastossa ainakin tiistaista sunnuntaihin. Tapahtuman järjestelyt hakivat 
vielä tuolloin muotoaan ja esimerkiksi kolmen tarjolla olevan radan kartat olivat vapaasti 
ladattavissa ViPan kuntorastisivuilta. Näiden kuuden keväisen ja syys-lokakuussa vuonna 2020 
järjestetyn yhden omatoimirastitapahtuman tarkkoja osallistujamääriä voimme vain arvailla, mutta 
puskaradion ja meidän omin silmin näkemämme havainnot kertoivat, että kävijöitä oli paljon. 
Kävijöiden joukossa oli myös useita sellaisia, jotka eivät olleet koulu- tai armeija-aikojen jälkeen 
koskaan suunnistaneet. Omatoimirasteja kävi etsimässä myös useita perheitä, joille tällainen 
yhteinen aktiviteetti oli varmasti mukavaa piristystä rajoitusten keskellä ja monien 
harrastuspaikkojen ollessa kiinni.

Keväällä 2021 koronapandemian kurittaessa taas iltarastijärjestelyjä ja edellisvuoden positiivisista 
kokemuksista omatoimirastien osalta halusimme omatoimirastien järjestelyjä samalla sapluunalla. 
Iltarastitoiminnan mahdollistuttua kesäkuun alussa mukaan tuli omatoimirastien karttojen myynti 
Vihtavuoren St1 -huoltoasemalla (kiitos Titta yhteistyöstä!) ja karttojen lataus kuntorastisivuilta 
päättyi. Omatoimirastitapahtuma muuttui siten, että myytävänä oli keskiviikkoaamusta alkaen 
pääsääntöisesti samojen ratojen kartat kuin tiistain iltarasteilla. Eli käytännössä tiistaina 
käyttämättömiksi jääneet kartat vietiin St1:lle myyntiin. Omatoimirastien karttojen myyntitulot 
(St1) ylittivät tuhat euroa vuonna 2021, kun yhden myydyn kartan hinta oli 6 €. Joillakin 
omatoimirasteilla joidenkin ratojen kartat oli myyty loppuun. Kävijöitä oli siis edelleen mukavasti 
ja kiitämme siitä. 

Omatoimirastien järjestämisen jatkumista on edelleen ViPalta toivottu ja niin aiomme tehdä ainakin 
nyt vuonna 2022. Järjestelyt jatkuvat samanlaisina, eli ensin pidetään iltarastit tiistaina ja sen 
jälkeen omatoimirastit keskiviikosta-sunnuntaihin. Omatoimirastikartan voi ostaa St1:ltä tai 
iltarasteilta. Valitettavasti korttelityyppisten kuntorastien yhteydessä omatoimirastien järjestäminen 
ei toimi, kun lippujen pysymistä rastipisteillä ei voida taata. Mutta tänäkin vuonna päästään vielä 
omatoimirasteille. Ja toivomus kuntorastien ratamestareille ja järjestäjille on se, että jaksaisitte pitää
rastiliput metsässä koko loppuviikon. Viikonloput ovat olleet sunnuntai-iltaa myöten perheiden tai 
vähemmän suunnistaneiden suosiossa ja kun liput ovat metsässä myös silloin vielä paikallaan, 
vältytään ikäviltä yllätyksiltä ja pettymyksiltä. Lisäksi rastilipun löytäminen on paljon mukavampaa
kuin epämääräisen kuitunauhan.    



Arto Valkonen: Napapiiri-Jukola, ViPan 1. joukkueen 4. viestinviejä

Jukolan viesti 4. osuus vuonna 2021 elokuussa jää varmasti tämän jussin mieleen, muutenkin kuin 
kilpailun ajankohdan vuoksi. Kettusen Heikki piti tapansa mukaan kolmannella osuudella sen 
verran kiirettä napapiirillä asti käydessään, että oman osuuden lähtö ViPan ykkösjoukkueen 
ensikertalaisena tapahtui vielä melko pimeässä ja sijalla 150. Ykkösrastilla heti väärällä hajonnalla, 
mutta siitä selvittiin ehkä minuutin pummilla. Sen jälkeen oli pitkä kakkosväli, jonka aikana 
maisematkin vaalenivat. Kaikkein oudointa koko viestiosuudella oli se, että muita suunnistajia ei 
juuri näkynyt eikä heistä ollut hyötyä eikä haittaa. Ei ollut letkoja eikä ryysistä rasteilla.
Toiseksi viimeisellä rastilla ennen juomarastia sain kiinni yhden suunnistajan, jonka kanssa 
ihmettelimme, että missä kaikki muut ovat. Juomarastilta sitten tämäkin suunnistaja katosi aivan eri 
suuntaan ja matka jatkui taas aivan yksinäisenä suorituksena. Seuraavaa rastia etsiskeli neljän 
suunnistajan porukka, jotka kyselivät minultakin koodia. Sanoin että rasti on varmaan vähän vielä 
edempänä suon laidassa, ja tällä kertaa olin kuin olinkin oikeassa. Sen jälkeen vain yksi heistä lähti 
samaan suuntaan kanssani ja kyseessä oli osuuden toinen pitkä väli, joka päättyi ison suon 
ylitykseen. Katkeraksi tappiokseni täytyy tunnustaa, että kanssani edennyt noin kymmenen vuotta 
vanhempi ja selvästi vatsakkaampi suunnistaja jätti minut tarpomaan suon puolen väliin, kun hävisi 
jo itse matalan männikön sekaan suon toisella laidalla. Liekö tuo ketutus ja suon imemät voimat 
saanut aikaan sen, että se rasti ei sitten ihan heti sieltä löytynyt vaan tuli noin kolmen minuutin 
pummi. Loppu osuudesta tulikin sitten taas hyvin, vaikka jalka jo painoi ja ei ollut tukea muista. 
Maastosta ei jäänyt kummoista sanottavaa: se oli kivikkoa ja suota vuorotellen. Oma osuus meni 
oman tasoon nähden hyvin. Joukkueen sijoituskaan ei kauhean pahasti notkahtanut, joten kehtasi 
teltoille palata ihan hyvillä mielin.

Lasten ja nuorten suunnistus

kuva: Ismo Paukku 2020

ViPan suunnistusliikkari on toiminut syksystä 2021 kuluvaan kevääseen 2022 tiistaisin. Osallistujia 
on ollut mukavasti parikymmentä viikoittain. Ohjelmassa on ollut monipuolista toimintaa sisällä ja 
ulkona. Liikkari kokoontuu viimeisen kerran Multamäen kuntorastien yhteydessä 24.5. Toiminta 
jatkunee syksyllä uudelleen ja silloin voi ilmoittautua myös uusia porukkaan mukaan. Kesäaikana 
on hyvä käydäkin Vipan ja muiden seurojen kuntorasteilla perheen kanssa testaamassa opittuja 
taitoja. 

Suunta Jyväskylällä on kesäajalle tarjolla Hippo-suunnistuskoulua ja harjoitusryhmiä eri ikä- ja 
taitotasoille. Hippo-suunnistuskouluun ilmoittautuminen päättyy 6.5. Mennessä. Lisätietoja 
Suunnan nettisivuilta.



Jos suunnistus lajina alkaa innostaa enemmänkin, on mahdollista lunastaa lisenssi Suomisport-
palvelusta ja ilmoittautua kisoihin Suunnistusliiton Irma-palvelun kautta. Seura maksaa kaikki alle 
18-vuotiaiden ilmoittautumismaksut. Lisätietoa näistä antaa ViPan kilpasuunnistusvastaava Heikki 
Kekoni.Vipan yhteystiedot: https://www.vihtavuorenpamaus.net/node/37
Suomisport: https://info.suomisport.fi/
Irma: https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view

Kannattaa ottaa huomioon Keski-Suomen alueen Kompassi-tapahtumat: 
Kompassi-tapahtumat ovat lasten ehdoilla suunniteltuja suunnistustapahtumia, joista löytyy 
innostavia suunnistustehtäviä kilpailu- ja seikkailumielisille sekä turvallisia haasteita myös 
aloittelijoille (Keski-Suomen Kompassi-tapahtumat.)

Hauskaa suunnistuskesää!

Onnistunut reitinvalinta ja unohtumaton osuus, Antti Turpeinen

Juostaan vuoden 2010 Kytäjä-Jukolan aloitusosuuden jälkipuolta. Osuus oli sujunut mallikkaasti 
ykkösen hajontavirhettä lukuun ottamatta. Edessä oli radan pisin rastiväli 13-14. Ympärillä oli 
kovia aloitusosuuden juoksijoita kuten Jan Prochazka ja Petri Paukkunen, mistä arvelin, että melko 
kärjessä mennään. Lähdin viimeiselle pitkälle välille Prochazkan perässä ja suunnitelma oli selvä: 
suoraan aukolle, jonka päästä suunta kohti tien päätä, joka rastivälin puolessa välissä. Matkalla lue 
mäkien päädyt ja märät alueet. Pidä suunta. Tien pään jälkeen kohti järveä, jonka oikealta puolelta 
kohti rastimäkeä. Ennen rastia pidä suunta ja lue suot ja selkeät huiput.

Rastivälin alku lähtee liikkeelle mallikkaasti. Aukon päästä suunnalla synkkään metsään odotuksena
ensimmäisen mäkialueen pääty ja suot. Hyppään kumpareelta vauhdikkaasti alas ja otan tukea 
vasemmalla kädellä isosta kivestä ennen maahan tuloa. Tunnen voimakasta kipua kädessä ja katson 
kättäni: pikkurilli osoittaa 90 astetta väärään suuntaan! Huudan kivusta ja Paukkusen Petri kysyy, 
mikä on. Prochazkakin katsoo taakseen. Vaistonvaraisesti otan sormesta kiinni ja vedän sitä niin 
lujaa kuin pystyn. Saan rusautettua sormen oikeaan asentoon. Paukkunen kysyy pärjäänkö ja sanon, 
että en pysty lukemaan kivulta karttaa. Seuraava kilometri meni taistellessa kivun kanssa ja toivoin, 
että selviän muiden mukana.

Lammelle saapuessamme olen letkan kolmantena ja huomaan, että olemme edenneet suunnitelmani 
mukaisesti. Yhtäkkiä Prochazka uppoaa suohon vyötäröä myöten. Koko letka pysähtyy. Nostamme 
miehen Paukkusen kanssa suosta ja käskemme jatkaa, meno oli ollut sen verran mallikasta. 
Lähdemme nousemaan kohti rastimäkeä ja pystyn jo lukemaan karttaa. Saan nopeasti juonesta 
kiinni. Otan ison jyrkänteen ja notkon, minkä jälkeen iso suo jää oikealle kädelle. Tästä on helppo 
jatkaa kohti rastia. Ennen rastia ei ole enää epävarmuutta. Kipukin tuntuu hellittävän, kun homma 
sujuu hyvin. Otamme varmat leimat, siirryn letkan kärkeen ja jatkamme kohti seuraavaa 
väliaikarastia, missä leimaan kakkosletkan ensimmäisenä sijalla 18. Perässä Halden 1 Kiril Nikolov,
MS Parma Paukkunen ja KR 1 Jan Prochazka. Vaihdossa sijoitus oli 20:s. Seuraavan osuuden 
seurasinkin terveyskeskuksesta. Sormi oli murtunut ja laitettiin pikaisesti kuntoon hyvässä hoidossa.

Antti Turpeinen

https://suuntajyvaskyla.fi/lapset-ja-nuoret/kompassi-tapahtumat-2022
https://www.suunnistusliitto.fi/nuoriso/tapahtumat/kompassi-tapahtumat/
https://irma.suunnistusliitto.fi/irma/public/competitioncalendar/view
https://info.suomisport.fi/
https://www.vihtavuorenpamaus.net/node/37


Afan pitkä väli vuodelta 2010 Kytäjän huippuvaativasta maastosta



Vuoden 2021 toiminnasta ja menestyksestä

Hallakurkon lähtö 2.12.2021

ViPan suunnistusjaosto täytti  kuluneena vuonna 2021 75 vuotta. Jaoston historiasta on erillinen 
selvitys viime vuoden Pamausrastilehdessä nettisivuillamme. 

ViPa järjesti kesäkaudella 19 ilta/omatoimirastitapahtumaa ja keskimatkojen 
aluemestaruuskisat sekä Kurkocupin osakilpailun, jälkimmäiset uudella Hallamäen kartalla 
Leppävedellä. 

Kuusi ensimmäistä tiistairastia pidettiin pelkästään omatoimirasteina. Parkkipaikalla saattoi aistia jo
ensimmäisenä iltana halukkuutta päästä maastoon yksin tai jopa perhekunnittain. Omatoimirastien 
kävijämääristä on vaikea tehdä tarkkaa arvioita. Mahdollisuus lunastaa kartta Vihtavuoren St1-
huoltoasemalta oli kaikesta päätellen hyvä innovaatio, jota jatketaan.

1.6. alkaen iltarastit olivat koronasuojaukset huomioonottaen entiseen tapaan. Osanottomäärät olivat
1.6.-29.6. 381 suunnistajaa plus ratamestarit+omatoimirastilaiset. Osanottajamäärät olivat 3.8.-21.9.
425 suunnistajaa plus ratamestarit+omatoimirastilaiset. Moni saattoi lisäksi tehdä sekä että eli kävi 
samassa maastossa monestikin eri radoilla. Yhteensä iltarastiosanottoja tuli 979 tulosten mukaan 
sekä ratamestarit ja omatoimirastilaiset. Yli sadan päästiin 15.6. Näätämäessä 122, 31.8. Vuontee 
106 sekä 21.9. Hallamäki 109 osanottajaa. 

SM-erikoispitkiltä Juha Tolonen nappasi kultaa H 65-neljän minuutin erolla ja Heikki 
Kettunen pronssia  H 45. Juhan kultamitali oli Vihtavuoren Pamauksen suunnistujaoston 75-
vuotisen historian järjestyksessä vasta toinen Suomen Mestaruus. Edellinen oli Tauno Väisäsen 
vuodelta 1963 sarjassa H 50 eli jo oli aikakin. 
Rankisijoituksellisesti Heikki Kettunen oli 8./345 ja Juha Tolonen 11./289, mitkä ovat Vipaa 
edustaneiden miesten kohdalla parhaimpien joukossa
ViPan järjestämissä keskimatkan Am-kisoissa Päivi Anttonen nappasi voiton D 60-sarjassa. 
Kainuun Rastiviikoilla hän voitti 3. osakilpailun, oli toisessa hopealla ja yhteistuloksissa kolmas 
oheisen taulukon mukaan sekä oli lopullisessa Suomen rankissa 20./140, mikä on merkittävin 
naisveteraanin rankisijoitus ViPan suunnistushistoriassa. 



Kainuun Rastiviikko D 60 A Suomussalmi
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Eri rastiviikoilta tuli useita kärkisijoja myös miesten sarjoissa sekä yhteiskilpailuissa että 
osakilpailuissa, joista taulukon alkuja. Kainuun Rastiviikoilla Suomussalmella Heikki Kettunen 
otti yhden osakilpailuvoiton ja oli hienosti toinen yhteistuloksissa. Kokenut Petri Saari oli vielä 
ennen finaalikisaa toisena, mutta rutisti kärkeen. 

Kaksoisvoittokin ja kolme ykkössijaa osakilpailuissa Suomussalmelta saatiin H 21 AL:ssä 
juoksijoina Antti Turpeinen ja Matti Kärkkäinen. Edelleen Suomussalmella Petri Alvoittu voitti 
H 55A:n yhteistuloksissa ja II osakilpailuista tuli myös voitto.

Kuusamon nk. Finillä eli Fin-5 rastiviikolla nuoret, etenkin Matias Liuha napsivat hyviä sijoja. 
Matiaksella kulki kun hän oli II päivänä toinen, III ja IV päivä voitto, josta neljäs päivä ihan 
uskomaton 14. minuutin voitto. Sellaista ei vipalainen ole varmaan koskaan saavuttanut 
rastiviikoilla. Valitettavasti eka päivä meni mönkään ja yhteistulos jäi saamatta. Juha Häkkinen 
voitti H 45 AL viimeisen osakilpailun, mutta ei ollut mukana kaikissa osakilpailuissa. Otto Liuha 
osallistui lopulta yllättäen Fin 5 "Suomi-Unkari maaotteluun" H 18 A:ssa ja voitti. Muitakin 
kilpailijoita sarjassa oli, mutta vain nämä kaksi siis saivat yhteistuloksen. 
Fin 5 H 18 Kuusamo, yhteistulokset ja osakilpailut

1 Otto Liuha Vihtavuoren Pamaus FIN 1:15:11 1:52:59 39:54 1:43:55 1:44:36 7:16:35

2 Gergö Varga Hungary HUN 1:33:34 1:53:40 38:41 1:22:08 2:02:42 7:30:45
Fin5 H 45 AL Kuusamo 4. osakilpailu

1
.

2094 Häkkinen Juha Vihtavuoren Pamaus 50:00 +0

2
.

2088 Farkas David Helsingin Suunnistajat 50:45 +45

Fin 5 4. osakilpailu H 16 A Kuusamo

1
.

2401 Liuha Matias Vihtavuoren Pamaus 29:09 +0

2
.

2403 Muhonen Aatu Rasti-Jussit 43:09 +14:00

H45A Kainuun Rastiviikko Suomussalmi, yhteistulokset ja osakilpailut

1
.

2071 Saari Petri Vaajakosken Terä 2:56:59
5
.

54:47
1
.

48:36
1
.

29:43
1
.

43:53

2
.

2054 Kettunen Heikki Vihtavuoren Pamaus 3:00:46
1
.

50:46
2
.

48:53
5
.

32:26
5
.

48:41

H21 AL Kainuun Rastiviikko Suomussalmi, yhteistulokset ja osakilpailut
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H 55 AL Kainuun Rastiviikko Suomussalmi, yhteistulokset ja osakilpailut
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H 65A Kainuun Rastiviikko Suomussalmi, yhteistulokset ja osakilpailut
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https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset-new/fi/2021_fin5/lopputulokset/?Popup=Competitor;2384
https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset-new/fi/2021_fin5/lopputulokset/?Popup=Competitor;2381


Talvella 2022 "vipalaiset" hiihtosuunnistajat edustivat IPR:ää. SM-kisoissa Juha Tolonen H 65 
sijoittui sprintissä ja pitkällä matkalla viidenneksi ja keskimatkalla seitsemänneksi. Ismo Paukku oli
keski- sekä pitkällä matkalla molemmissa 7. Ismo Paukku ja Juha Tolonen olivat H 120 
sprinttiviestissä viidensiä ja vielä SM-viestissä H 120 Juha, Hannu Väätäinen ja Ismo olivat 
neljänsiä. Saimaan rastiviikolla Juha H 65 voitti neljännen osakilpailun. Sonkajärven kansallisissa 
Ismo Paukku oli 3. H 60 ja Hannu Väätäinen 4. H 65. 

Hiihdossa "vipalaisista" oli LU:n riveissä H 70 Kauko Salonen Finlandiahiihdon 65 km 
perinteiseen toinen ja Neljän vuoren hiihdon 50 km perinteisen voittaja! Vapaan puolella Neljän 
vuoren hiihdossa oli Antti Leppänen Kymppiremontit myös hienosti toinen H 40 ja  Ismo Paukku
Päijänteen Mhy neljäs H 60.

Jukolan viesti nk. Napapiiri-Jukola käytiin kahden koronaviivästyksen vuoksi 
Rovaniemellä raviradan maastossa elokuun 21.-22.8.2021

Kuva Ismo Paukku
Viestin monet muutokset supistivat osanottajamääriä noin puoleen entisistä vuosista. Vuonna 2020 
viestiä ei voitu ollenkaan järjestää. ViPasta oli jo tuolloin ilmoitettu useita joukkueita, nyt kaksi 
kokonaista miesjoukkuetta saatiin maaliin ja kolmannestakin avaaja. Miesten viestin luonnetta 
muutti yöosuuksien määrä. Tarkemmin mm. https://jukola.com/2021/reittiharveli/
ViPa I sijoitus, muutos, ero kärkeen vaihdossa, sijoitus osuudella ja oma aika

1 Antti Turpeinen 146 1:25:42 +14:49 146/935 1:25:42

2 Juha Häkkinen 235 (+89) 3:26:30 +1:02:38 398/895 2:00:48

3 Heikki Kettunen 150 (-85) 5:25:22 +1:25:37 86/852 1:58:52

4 Arto Valkonen 171 (+21) 6:55:52 +2:04:27 419/836 1:30:30

5 Tuomo Kauppinen 168 (-3) 8:10:41 +2:26:47 195/810 1:14:49

https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/5/?eka=0&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/5/0/?eka=0&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/4/?eka=400&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/4/0/?eka=0&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/3/?eka=0&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/3/0/?eka=0&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/2/?eka=200&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/2/0/?eka=200&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/1/?eka=0&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/1/0/?eka=0&korosta=233
https://jukola.com/2021/reittiharveli/


6 Jussi Häkkinen 195 (+27) 9:57:46 +3:17:48 481/781 1:47:04

7 Ismo Paukku 211 (+16) 12:28:16 +4:25:44 451/750 2:30:30

ViPa II
1 Juha Tolonen 516 1:54:07 +43:14 516/935 1:54:07

2 Heikki Peltonen 561 (+45) 4:08:46 +1:44:54 565/895 2:14:39

3 Aapo Varis 538 (-23) 7:14:54 +3:15:09 567/852 3:06:07

4 Risto Häkkinen 558 (+20) 9:09:20 +4:17:55 696/836 1:54:26

5 Mauri Kilpeläinen 518 (-40) 10:43:32 +4:59:38 406/810 1:34:12

6 Mikko Vesisenaho 438 (-80) 12:05:34 +5:25:36 161/781 1:22:01

7 Kuisma Vesisenaho 388 (-50) 14:16:57 +6:14:25 218/750 2:11:22

ViPa III
1. osuus Heikki Kekoni 686 2:04:12 +53:19 686/935 2:04:12

Parhaita osuusaikoja joukkueissa olivat Heikki Kettusen, Antti Turpeisen ja Mikko Vesisenahon. 
Heikki ja Mikko myös nostivat sijoitusta lähemmäs sata pykälää.  

Mikko Vesisenahon kokemuksia, muistoja ja ajatuksia Jukolasta 2021

Olihan tätä Jukolaa odotettu. Ja tuntui kyllä hienolta päästä siellä napapiirillä juoksemaan. 
Junamatkalla pohjoiseen olin aluksi juoksemassa 3. osuutta, mutta jossain Oulun seutuvilla osuus 
vaihtui 6. osuuteen, joka on muuten suosikkiosuuteni. Olin ensimmäistä kertaa Jukolan viestissä 
ViPan joukkueessa, johon olisi yhdistetty aiemman seurani, Lohimaan Rastin joukkue. Oli hienoa, 
että saimme yhdessä kokonaisen joukkueen. Samassa joukkueessa ankkuriosuutta juoksi poikani 
Kuisma.
Oli yhteislähdössä ViPan kakkosjoukkueessa, motivaatio oli kova päästä yrittämään hyvää 
suoritusta. Ykkönen meni hyvin, kolmosen jälkeen oli pientä rastin ohiajoa, ja välillä sitten 
ihmettelyä, minne kaikki muut katosivat. Ilmeisesti oli kuitenkin tehnyt oikeita valintoja, koska
suoritukseni oli varmaankin suunnistusurani toiseksi paras Jukola-suoritukseni, vaikka olen jo 45-
sarjalainen.
Sain pidettyä suunnistuksen hyvin kasassa, ja käytettyä voimat sopivasti loppuun.
Itselle suunnistus on sellainen mainio harrastus, joka laittaa harjoittelemaan ja tuo mukavaa 
haastetta vaikkei huipulla ollakaan. Jos tänä vuonna olisi aluemestaruusviestit, niin mieluusti 
lähtisin sinne mukaan. Toki Mynämäen Jukolaankin on tarkoitus osallistua.
HYVÄ VIPALAINEN! OLETHAN MAKSANUT SEURAN JÄSENMAKSUN! 

• Aikuiset 10 euroa Lapset alle 16 v. 5 euroa Perhe 20 euroa
Jäsenmaksun voi suorittaa tileille tai jaoston :

• KSOP 522122-46898 FI22 5221 2240 0068 98 
• Nordea 131730-53595 FI66 1317 3000 0535 95 
• Huom. viestikenttään jäsenen/jäsenten nimet ja osoitetiedot. 

Jäsenyyden lisäedut alennuksina

• Intersport Tourula Jyväskylä 
• Ravintola Vihtahousun herkulliset pizzat, normaalihintaisesta tuotteesta -15 %. 
• jäsenistön ilmaiset Peurungan kylpyläillat 

https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/1/?eka=600&korosta=1152
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/1/0/?eka=600&korosta=1152
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/7/?eka=200&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/7/0/?eka=200&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/6/?eka=0&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/6/0/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/5/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/5/0/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/4/?eka=600&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/4/0/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/3/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/3/0/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/2/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/2/0/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/1/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/1/0/?eka=400&korosta=527
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/7/?eka=400&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/7/0/?eka=200&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/osuusajat/6/?eka=400&korosta=233
https://online.jukola.com/tulokset/fi/j2021_ju/ju/tilanne/6/0/?eka=0&korosta=233


Vitsisivu
Tamperelais- ja turkulaisvitseihin tutustuminen voi olla hyödyksi erityisesti Mynämäen Jukolan 
matkalla. 

Oltiin menossa isoäidin syntymäpäiville. Kysyin nelivuotiaalta pojaltamme: Mitä mummi täyttää? 
Koko takapenkin, vastasi poika. 

Pappa totesi kahvipöydässä vävylleen, joka tutki kosmologiaa: Miksi kukaan avaruuslentäjä ei enää 
käy Kuussa? Lapsenlapsi totesi heti: Siellä ei ole enää tilaa. Ei ole tilaa? Äiti sanoi, että on täysikuu.

Kalle tulee kouluun monen päivän lintsaamisen jälkeen. "Koulussa on käytävä!" opettaja raivoaa 
kovaäänisesti Kallelle. "No onhan täällä luokkiakin", Kalle vastaa. 

Kalle meni nakkikioskille, ja tilasi nakkisämpylän. Myyjä kysyi, että tuleeko kaikki mausteet. 
Pikku-Kalle vastasi: "Jätetään vähän muillekin." 

Kalle oli saanut joululahjaksi rummut. Hän oli niistä tietysti hyvin ylpeä ja kerskui kavereilleen. 
-Uskotteko muuten, että nämä ihmerummut pystyvät kertomaan kellonajankin? -No ei varmaan 
uskota, kaverit totesivat. Kallen ei auttanut muu kuin istahtaa rumpujen taakse, ja pian alkoi 
mahdoton meteli. Samassa yläkerrasta koputettiin täysillä kattoon, ja römeä miesääni kiljaisi: 
-Hiljaa! Kello on puoli yksi yöllä! 

Rippikoululaisilta kysyttiin, että mistäs se Kain sai itselleen vaimon, kun ei saman perheen jäsenet 
voi mennä naimisiin. Kukaan ei oikein osannut vastata, mutta ryhmän älykkäin poika osasi: 
-Se sai sen Kari Salmelaisen napakympistä!

Biologian tunnilla opettaja kysyi: Mikä on voimakkainta maailmassa? Olivia vastasi: Pissa. 
Poliisikaan ei voi pidättää sitä. 

Kokenut suunnistaja halusi innostaa erästä iäkästä tuttavaansa suunnistamaan. En minä opi 
suunnistamaan, vastasi tämä heti kättelyssä. Kyllä kaikki oppivat, intti vastaan pihkaniska. 
Kokeillaanpa vaikka. Aloitetaan ihan alusta eli mitä kartalla tarkoittaa sininen? Taivasta, vastasi 
vieras. Veteraanilta meni jauhot suuhun ja hän totesi mielessään, että joko kysymys oli väärin 
asetettu tai tämä ihminen ei todellakaan opi suunnistamaan.

Mitä eroa on katilla ja nakilla? -Ei mitään. Katti voi olla Nakkilassa ja nakki kattilassa.

Mies meni kirjastoon ja kysyi virkailijalta, mistähän päin hän löytäisi kirjan ”Mies, talon herra”. 
"Satukirjat meillä on tuolla seinällä", vastasi ystävällinen virkailija. 

Miksi tamperelainen ei käytä ajokypärää vaan pipaa (suomeksi pipo)?
– No, tamperelainen teki testin. Hän kiipesi Näsinneulaan ja pudotti sieltä alas sekä kypäränsä että 
pipansa. Kypärä meni palasiksi mutta pipa pysyi ehjänä.

Siihen aikaan kun koulujen kesäloma oli kolme kuukautta oli tamperelaispoika lähes koko kesän 
isovanhempien luona Turussa. Pojan palattua kotiin Tampereelle vanhemmat sanoivat pojalle: ”Älä 
jatkuvasti sano simmottos ja tämmöttös.” Poika vastasi: ”No kummottos mä sit sano?

Tamperelaisel mustamakkaratehtal on sattunu tulipalo. Tehras tiarotta, et palo ei vaikuta 
makkaroiren toimitukse eikä laattu. 



Ratamestarin työ kuntorasteilla, Jari Liuha

Vihtavuoren Pamaus järjestää tiistaisin kuntosuunnistuksia Laukaan alueella huhtikuusta 
syyskuuhun. Pamauksen kuntorastit ovat olleet tunnettuja laadukkaista kartoistaan ja radoistaan. 
Kesän rasteja suunnitteleekin parikymmentä eri ratamestaria.

Maastotyypit vaihtelevat nopeasta hiekkakankaasta hidaskulkuisiin mäkimaastoihin. Osaa 
maastoista halkoo tiheä polku- ja tieverkosto, kun toiset ovat enemmän talousmetsää harvempine 
kulku-urineen. Joskus kuntorastit voi pitää vaikka koulun pihasta, mutta usein pysäköinti tapahtuu 
metsätien varressa. Pysäköinnin, liikenteenohjauksen ja yleisen turvallisuuden huomioiminen on 
osa tapahtuman valmistelua.
Kuntorasteilla on monen ikäistä ja tasoista suunnistajaa. Joku ottaa ensikosketuksen suunnistuksen 
saloihin, toinen on jo suurkuluttaja ja kolmas etsii hyviä marja- ja sienimetsiä. Viime vuosina 
retkeilyn ja luonnossa liikkumisen suosio on kasvanut ja ihmiset haluavat siten päivittää omaa 
suunnistaitoaan. Kaikille pitäisi tarjota jotain sopivan haasteellista. Vaihtoehtoja onkin viisi erilaista
rataa pisimmästä lyhimpään eri vaikeustasolla: A-rata 7 km (vaativa), B-rata 5 km (keskitaso), BL-
rata 3-4 km (keskitaso), C-rata 3 km (helppo) ja D-rata 2 km (erittäin helppo). Näitä ohjeellisia 
ratapituuksia täytyy tietysti hieman sovittaa maaston vaativuuden mukaan.

Ratamestarin suunnittelutyö

Ratamestarin työ alkaa maastokäynnillä, jossa tarkistetaan mahdolliset muutokset maastossa. 
Maastokäynnille kannattaa ottaa vanha kartta mukaan merkintöjä varten. Viimeisin karttatiedosto 
löytyy varmimmin seuran karttavastaavalta Juha Lehtimäeltä. Muutokset voi itsekin sitten siirtää 
karttatiedostoon tai pyytää siihen apua osaavalta.

Ennen ensimmäistä maastokäyntiä ratamestarilla voi olla jo alustava suunnitelma 
keskuspaikasta, pysäköinnistä ja radoista. Maastokäynnin tärkein tavoite on tarkastaa, ettei ikäviä 
yllätyksiä tule pysäköinnissä tai ratojen turvallisessa toteuttamisessa. Alustavia rastipaikkoja voi 
vielä muuttaa, jollei kartta pidä paikkaansa tai onkin vaikka hakkuut menossa rastin läheisyydessä. 
Ratamestarin kannattaa viedä reilun kokoinen kuitunauha rastipisteelle, jotta rastinviejien on 
helpompi löytää oikea rastipiste. Kreppipaperi ei välttämättä kestä sadekeliä kovin pitkään. Tämä 
sama kuitunauha palvelee myös omatoimirasteilla kävijöitä sunnuntai-iltaan asti ja myöhemminkin.
Valmisteluvaiheessa kannattaa varmistaa myös “keskuspaikan” toimivuus ja mahdolliset varaukset 
muuhun toimintaan. Koulujen, julkisten rakennusten pihojen sekä yrityskiinteistöjen, 
hiekkamonttujen tms. alueiden käyttö tapahtuma- ja parkkialueena täytyy sopia omistajan kanssa 
erikseen. Metsäteillä parkkeeraus tapahtuu niin, että pelastusajoneuvot (mm. ambulanssi ja suuret 
paloautot) mahtuvat vaivatta ohittamaan pysäköidyt ajoneuvot. Tässä pysäköinninohjaajilla on 
erityinen vastuu, jottei yksikään auto estä pelastusliikennettä!

Lähtö- ja maalialueen ympäristön täytyy soveltua lasten ja nuorten ratojen laatimiseen. 
Polkuja, teitä ja muita selkeitä kohteita on hyvä olla riittävästi tarjolla. Pidempien ratojen lähdön voi
myös viedä kauemmas, jotta päästään hyödyntämään maaston parhaita osia myös keskitason 
radoilla. Nolla- eli lähtöleimasimia on kaksi erillistä tähän tarpeeseen.

Lasten, aloittelevien ja ikäihmisten C- ja D-radat

Avainsana onnistuneeseen lasten rataan on turvallisuus. Rastit ovat selkeissä kohteissa, jotka 
näkyvät melko kauas. Polkujen risteys, suuri tai muuten huomattava kivi ja rakennuksen kulma ovat
esimerkkejä hyvistä rastipisteistä. Rastilippu tulee laittaa hyvin näkyviin - mieluummin oletetun 
tulosuunnan puolelle. Kun rasti näkyy jo kaukaa, se palkitsee ja kannustaa lasta jatkamaan ja ehkä 
lisäämään jopa vauhtia.
Kuntorasteilla lyhin D-rata suunnitellaan pienimpien lasten ja nuorimpien aloittelijoiden radaksi. 



Vaikeusaste on erittäin helppo. Siinä rastilta rastille johdattelee jokin selkeä kulku-ura kuten polku, 
tie tai metsäkuvion raja. Mitä raskaampi maastopohja ja taidollisesti vaikeampi maasto sitä 
lyhyempi ja yksinkertaisempi D-rata saa olla. Rasteja voi olla noin 4-6 kappaletta maastosta ja 
sopivista rastipisteistä riippuen. Ensimmäisen rastin on hyvä olla erityisen helppo, jotta tulee heti 
onnistumisen tunne. Alla on esimerkki 1,4 kilometrin D-radasta Siikakankaan maastossa.

Kuva 1. Esimerkki 1,4 km D-radasta Siikakankaalla.

C-rata on vaikeusasteeltaan helppo. Siinäkin rastiväleillä on tarjolla johdattelevia kulku-uria, mutta 
itse rastipisteet ovat jo pienen matkan päässä polusta, tiestä tai kuvionrajasta. Rastille täytyy jo 
osata “suunnistaa” poistumalla kulku-uralta oikeassa kohdassa ja oikeaan suuntaan. Rastiliput 
saavat olla tälläkin radalla hyvin näkyvillä.
Radat C ja D ovat sopivia myös niille ikäihmisille, joilla liikkuminen ja suunnistaminen voi olla jo 
hieman rajoittuneempaa. Tällöin selvät kulku-urat ja tapahtumakeskuksen läheisyys tuovat 
turvallisuutta ja innostaa osallistumaan.

Nuorille ja kokeneille taitotehtäviä B- ja BL-radoilla

Kun lapsi, nuori tai aikuinenkin on oppinut suunnistuksen perusasiat, kartanluvun ja kartan 
suuntaamisen maaston mukaan, voidaan lisätä suunnistustehtävien kulmakerrointa. Radat B-lyhyt ja
B tarjoavat jo enemmän taidollisia haasteita rastien löytämisessä ja reitinvalinnassa. Rastiväleillä ei 
aina ole polkua tai muuta selkeää kulkureittiä. Nopein ja varmin reitti pitää löytää korkeuskäyriä ja 
kasvillisuuskuvausta lukien - välillä jopa kompassisuuntaan tukeutuen.
Hyvä suunnistusrata mittaa monipuolisesti suunnistustaidon eri osatekijöitä. Jokaiseen rataan olisi 
hyvä sisällyttää ainakin yksi pidempi reitinvalintaa tai suunnassa kulkemista sisältävä rastiväli. 
Vastapainona voi olla lyhyitä ja keskimittaisia rastivälejä, jolloin suoritusta täytyy osata rytmittää 
tilanteen mukaan. Yksitoikoista “tulitikkurataa”, jossa kaikki välit ovat lähes samanmittaisia tulisi 
välttää. Suunnistusteknisesti vaativalle alueelle voi suunnitella esimerkiksi “perhosen” (kuva 2), 
jolloin alue saadaan tehokkaampaan hyötykäyttöön.



Kuva 2. Perhonen hyödyntää vaativan alueen mahdollisuudet

Helppo, tyhjä tai huonokulkuinen maastonosa voidaan “ohittaa” pitkällä reitinvalintavälillä (Kuva 
3). Hyvä reitinvalintaväli tarjoaa useamman erilaisen toteutusvaihtoehdon. Kuvan kolme 
esimerkkivälin voi “ratkaista” 1. vasemmalta reilusti ajopolkua kiertäen, 2. suoraan polkuverkostoa 
hyödyntäen tai 3. oikealta hieman maltillisemmalla kierrolla. 

Taitava suunnistaja tekee reitinvalinnan lukemalla rastivälin kartalta väärin päin, jotta 
seuraavan rastin lähestyminen tulee tarkistettua ensimmäisenä. Hätäinen houkuttelevin reitinvalinta 
voikin johtaa vaikeimpaan rastin lähestymiseen. Paras ratkaisu voi siis olla kompromissi hyvän 
kulkukelpoisuuden ja varman rastinoton välillä.

Esimerkkivälillä vasen ja suora toteutus johtaa vaikeaan rastinottoon tyhjän alueen läpi kohti
laakeaa takarinnettä, jossa “bingorastilta” vaikuttava kuoppa sijaitsee. Sujuva ja vauhdikas alkuosan
toteutus voi tuhoutua liian vaikeaan rastin lähestymiseen. Oikealta kiertäminen on kompromissi 
matkallisesti, mutta mahdollistaa rastin lähestymisen useampien varmojen kohteiden kautta: oja, 
tiheikkö, nenä, pistekumpare, tiheikön reuna, apukäyrämuoto, kivet, taso jyrkän rinteen yläosassa.



Kuva 3. Pitkä väli tarjoaa mahdollisuuden reitinvalintaan ja vauhdin pitoon.

Rastien sijoittelussa kannattaa ottaa huomioon maaston erityispiirteet. Avoimessakin maastossa 
haastetta saadaan sijoittamalla rastilippu rastipisteen taakse suhteessa oletettuun tulosuuntaan. 
Tällöin täytyy löytää sujuvasti rastipiste (kivi) tai maastonkohta (notko, suppa) jossa rasti sijaitsee. 
Rastimäärite kertoo millä puolella tai missä osassa kohdetta rastilippu sijaitsee: esimerkiksi kiven 
1,5 m koillispuolella.  Rastilippua ei saa kuitenkaan jättää liian alas tai kivenkoloon. Lajisääntöjen 
mukaan: Rastilippu on sijoitettava kartan ja rastinmääritteen osoittamaan maastonkohtaan. 
Rastilippu tulee olla nähtävissä, kun kilpailija on saapunut kyseiseen maaston kohtaan.

A-rata haastaa monipuolisesti

A-radalla pidempi matka mahdollistaa maaston laajemman hyödyntämisen. Useammalla 
pidemmällä välillä voidaan laittaa suunnistaja myös fyysisesti koville, jolloin suorituksen 
hallitseminen lyhyemmilläkin väleillä vaikeutuu.
Rastipisteeseen löytämistä voi vaikeuttaa sijoittamalla rastin kauemmas “tukea” antavista 
maastokohteista kuten tiet, polut ja kuvionrajat (kuvat 4 ja 5). Rasti voi olla myös “tyhjän” tai 
“vaativan alueen” takana, jolloin rastille pitää osua joko kompassisuunnalla, kiertäen varman 
kohteen kautta tai peilaten kauempana takana ja edessä tai sivuilla olevista kohteista. 



Kuva 4. Rasti 2 (pohjoinen kivi) sijaitsee aivan kuvionrajan tuntumassa, jolloin rastille on liian 
helppo löytää.

Kuva 5. Rasti 2 (lounainen pieni suppa) on hieman kauempana kuvionrajasta, mutta sen sijainti 
paljastuu takana ja sivuilla sijaitsevista “suurista” kohteista: oikealla metsäkuvion raja ja 
vasemmalla mäen korkein kohta.

Ratamestari voi tehdä suunnistuksesta vaikeampaa asettamalla teknisesti vaikeita lyhyehköjä 
rastivälejä juuri ennen pitkää rastiväliä. Tällöin taitavakaan suunnistaja ei välttämättä ehdi lukea ja 
ratkaista reitinvalintatehtävää etukäteen. Silloin mitataan hermoja, että malttaako uhrata 10-15 
sekuntia reitinvalintaan vai lähteäkö hätäisesti vain “sinne päin”.

Maaston nopeus tai hitaus kannataa huomioida ratojen laadinnassa. Raskaassa 
mäkimaastossa kuntosuunnistajan kilometrivauhti saattaa olla viisi minuuttia hitaampaa kuin 
nopeimmalla kankaalla. Nopeimmissa maastoissa A-radan pituus voi siis olla jopa kahdeksan ja 
hitaimmissa vain viisi-kuusi kilometriä.

Rastien vieminen ja hakeminen

Ratojen suunnittelijan ei kannata tehdä kaikkea tosiaan itse, vaan laittaa ryhmän muut jäsenet 



viemään ja hakemaan rastiliput ja leimasimet. Ratasuunnittelijan ennakkoon rastipisteille viemät 
kuitunauhat helpottavat rastinviejiä ja nopeuttaa heidän työtäään. Ennen kuntorastikautta Emit-
leimasimet on “pakkastestattu” ja tyhjentyneet patterit vaihdettu seuran toimimesta. Virallinen 
Emit-leimasinten tarkastusohje löytyy Suunnistusliiton verkkosivulta. Kauden aikana vanhoista 
leimasimista saattaa virta kuitenkin loppua ja se näkyy kuntorasteilla toistuvina puuttuvina leimoina
samalla rastikoodilla. Tällainen leimasin tulee heti toimittaa pariston vaihtoon ja ilmoittaa 
seuraaville ratamestareille puuttuvan leimasimen koodi, jottei sitä käytetä ratasuunnittelussa. 

Karttaohjelma ja yhteistyö auttaa

Oma lukunsa ratamestarin työssä on varsinainen ratasuunnittelu tietokoneella. Kirjallinen ohje 
opastaa työssä vaihe vaiheelta. Tarvittaessa voi myös kysyä apua konkareilta. Tekniikka 
mahdollistaa muutosten tekemisen vielä “kalkkiviivoillakin” niin, ettei kaikkea tarvitse tehdä aina 
alusta asti. Uusi hakkuuaukko saattaa ilmestyä maastoon juuri ennen karttojen painamista. Silloin 
muutokset voi tehdä nopeasti karttatiedostoon ja tarvittaessa myös ratasuunnitelmiin.
Ratamestarit ovat siis paljon vartijana. Tehtävää on paljon ja monenlaista. Yhden 
kuntorastitapahtuman ratamestarityö onkin jaettu yleensä useammalle henkilölle, jolloin tehtäviä 
voi sujuvasti jakaa. Suunnistajilta saatu asiallinen palaute on tervetullutta. Tärkeintä on, että ratoja 
tehdään ja tekemällähän oppii! 

Nautinnollista rastikesää!

Kuulumisia kartoitusrintamalta, Juha Lehtimäki

Muutama vuosi sitten minuun otettiin yhteyttä puhelimitse, että Lievestuoreen ajoharjoitteluradan 
ympäristöstä ja siitä etelään päin voisi järjestää vaikka Jukolan/Venlojen viestin, koska infrapuoli 
olisi oikeastaan jo valmiina vaikka isomman kisan pitämistä varten. Myös parkkitilaa ja 
maastopohjaa telttoja varten löytyisi riittämiin. Mietin, että tuommoisen kisan järjestäminen vain 
meidän seuran voimin olisi mahdotonta, joten siinä pitäisi olla mukana joku iso lähiseura. Tämän 
puhelinkeskustelun seurauksena suuntasin kuitenkin loppusyksyllä 2020 auton keulani kohti 
Lievestuoretta ja kävin tekemässä alueesta alustavaa maastokatselmusta. Tulin siihen 
lopputulokseen, että alue on ehkä hieman liian köyhää Jukolaa varten, mutta syksylle 2022 ViPalle 
myönnettyyn am-yöhön maasto olisi ihan käypästä. Lisäksi parkkitiloja löytyy vähän eri kulmilta 
maastoa ja lasten ratojen tekeminenkin olisi helppoa, koska alueella kulkee eriasteisia polku-uria 
suht runsaasti.
Rajasin peruskartalta kartta-alueen, jonka työnimeksi valikoitui ainakin tässä vaiheessa Pieni-
Rälssi. Lähetin rajauksen Ismolle ja sain hänen kauttaan maanomistajatiedot. Soittelin 
maanomistajaluvat talven 2020-21 aikana ja kysyin kartoituksen tekemiseen samaa tekijää kuin 
Nojosmäessä oli. Puolet maastotyöstä eli 3 km2 piti valmistua vuoden 2021 aikana ja loppu 3 
km2 valmistuu tämän vuoden aikana.
Pieni-Rälssin maasto on pohjaltaan aika karua ja osin vähän kivistäkin, kuten Hallamäessä, mutta 
hyvää pohjaakin löytyy. Pienehköjä nyppylöitä on siellä täällä, kuten Ruuhimäen rallipikataipaleen 
TV-kuvista on totuttu näkemään. Soita alueelta löytyy jonkin verran, mutta tuovathan ne 
ratamestarille mahdollisuuden suunnitella hyviä reitinvalintavälejä. Avokallioita ei tällä kertaa 
hirveästi ole, mutta metsäautoteitä ja eriasteisia polku-uria on kyllä suhteellisen runsaasti, joten 
helpompiakin ratoja pystyy helposti alueelle loihtimaan. Iltarastilaiset pääsevät tekemään 
tuttavuutta uuteen maastoon todennäköisesti vasta 2023 vuoden puolella, koska K-S 
aluemestaruusyökisat ovat ohjelmassa vasta loppusyksyllä (20.9.) ellei sitten pidetä taas 
ylimääräiset iltarastit tällä alueella.
Pieni-Rälssin lisäksi Laukaan kirkonkylältä valmistuu todennäköisesti sprinttikartta tämän vuoden 
puolella, jos aika vaan riittää allekirjoittaneella kartan tekoon. Kartan mittakaavaksi tulisi 1:4000 ja 

https://www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/emit-ja-tulospalvelu/emit-leimasinten-tarkastus/


käyräväliksi 2 m. Tarkoitus olisi tehdä tulevina vuosina Laukaan kirkonkylältä useampia 
sprinttikarttoja ja normaali suunnistuskartta Lahnajärven pohjoispuolen Laajalahden väliltä. 
Sprinttikarttojen tekeminen on melkoisen työlästä ja aikaaveivää, jos sitä vertaa tavallisten 
suunnistuskarttojen tekemiseen. Sprinttimaastossa rakennettua ympäristöä on paljon ja kaikki pitää 
kuvata niin tarkasti kartalle. Tämä lisää myös piirtämiseen kuluvaa aikaa.

Nk. Pellosniemen sprinttikarttaa vuodelta 2010/2011, 1:5000 ja 2,5 m käyrävälein. Alueella oli 
asuntomessut v. 2003 ja siellä asui jo 400 vuotta sitten Laukaan kirkkoherra. Vuonna 2011 Laukaan 
kirkonkylällä pidettiin AM-sprintti, johon osallistuivat mm. Minna Kauppi, Merja Rantanen ja Pasi 
Ikonen. Kevään II tiistairastit pidettiin osin tällä alueella. Talvella Pellosniemen ympäri kulki myös 
kuntolatu, josta pääsi ikivanhojen Sarakallion maalausten luokse. 

 44. Venlojen viesti la 18.6.2022 ja 73. Jukolan viesti eli Lukkari-Jukola 
Mynämäessä 18.-19.6.2022. 

Neliosuuksinen viestisuunnistuskilpailu suunnistusseurojen ja muiden yhteisöjen naisjoukkueille. 

Alustavat osuuspituudet Aika-arvio kärjelle Noususumma
1. 7,5 km 45 min 170 m
2. 8,0 km 47 min 180 m
3. 6,1 km 34 min 125 m
4. 8,7 km 50 min 195 m
Yhteensä 30,3 km 2 h 56 min 670 m
Matkoihin sisältyy n. 550 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Kilpailu alkaa yhteislähdöllä
lauantaina 18.6.2022 klo 14:00. 

Seitsenosuuksinen viestisuunnistuskilpailu suunnistusseurojen ja muiden yhteisöjen joukkueille. 

Alustavat osuuspituudet Aika-arvio kärjelle Noususumma
1. 13,9 km pimeä 72 min 320 m
2. 11,7 km pimeä 61 min 260 m
3. 14,9 km pimeä/hämärä 79 min 340 m
4. 8,7 km hämärä/valoisa 46 min 190 m
5. 9,2 km valoisa 49 min 210 m
6. 14,6 km valoisa 77 min 330 m
7. 16,8 km valoisa 87 min 390 m
Yhteensä 89,8 km 7h 51 min 2040 m



Matkoihin sisältyy n. 550 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee la 18.6. klo 
23.07 ja nousee su 19.6. klo 3.59. Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 18.6.2022 klo 23:00.

Leimausjärjestelmänä on Emit. Vihtavuoren Pamauksesta on ilmoitettu kaksi Venla-joukkuetta ja 
kolme Jukola-joukkuetta, joihin halukkuutta voi ilmoittaa Heikki Kekonille. Ks. Jaoston tiedot 
julkaisun alkusivuilla.

Muinaisia karttoja yli 60 vuoden takaa, Juha Niemistö

Vihtavuoren Pamauksen toiminnan alkuvuosilta löytyi Pekka Mattilan "arkistosta" melkoinen kasa
vanhoja karttoja ja ratoja, joita on käytetty sekä kilpailuissa että iltarasteilla. Näistä saatettiin myös 
käyttää nimeä piirikunnalliset. Juha Lehtimäki tallensi digimuotoon osan näistä mielenkiintoisista 
karttapaloista. Oheiset otokset kuvaavat sitä vaatimusta, mitä sen ajan suunnistuksessa oli. Värejä ei
ollut paljon ja rastipisteet olivat suuria, mittakaava oli 1:30000 tai 1:20000. K-piste tarkoitti 
nimenomaan karttojen jakopistettä ja usein suunnistaja itse piirsi rastit karttaan. Lähtisitkös 
maastoon tällaisen palan kanssa, jos sinne rastit vietäisiin? Useimmissa kartoissa ei ainakaan 
väliviivojen alle jäänyt kohteita. Eksyminen taisi olla aika lailla mahdollista ja rastien viennissä piti 
olla hyvin tarkkana.  Selvin ero oli kasvillisuuskuvauksessa, jossa lehti- ja havumetsät erotettiin. 
Suuria muutoksia maastokuvauksiin ei juuri tullut, koska laajoja avohakkuita tehtiin harvoin. 
Teittenkin rakentaminen tapahtui verkkaan. 

Ensimmäisestä karttapalasesta voinee päätellä, että matkanmittaus ja suunta olivat tärkeitä 
elementtejä. Väärään suuntaan lähtö kostautui, koska rastiväli oli yleensä vähintään puoli kilsaa. 
Kompassit olivat neulaltaan nykyistä hitaampia ja siksi yleensä laskeuduttiin polvilleen ja kompassi
laitettiin polven päälle. Vähän myöhemmin kompasseihin tehtiin laskureita, jota naksautettiin sadan
metrin välein. Oli välillä vaikea muistaa, kuinka monta sataa metriä oli juostu. Kartta oli jaettu 
neliökilometrin ruutuihin, josta oli ainakin vähän apua eli tässä rastien 2 ja 3 väli oli melko tasan 
yksi kilometri. Suot olivat usein aika merkittäviä kohteen tarkennuselementtejä. Rasteilla juostiin 
usein polvihousuissa. Hakkuuaukkoja oli hyvin vähän verrattuna nykyaikaan. 



Tässä kartassa ei ollut korkeuskäyriä ollenkaan. Mukana oli erinäisiä nimiä ja rajalinjoja oli laitettu 
karttaan. Välietapit oli varmaan helppo painaa mieleen, mutta niiden löytäminen vaati melkoista 
tarkkuutta. Multamäestä sentään oli korkeuslukema.



Tässä maali oli Hienosen eli nykyisen Hämäläisen kulmalla ja voimalinjan toki näki. Kuka lie 
kartan piirtänyt, urheilukenttä ainakin on laitettu aikalailla vapaalla kädellä. Koulu kenttineen 
kartassa oli, joten kartta on valmistunut vuoden 1957 alun jälkeen. Koska junanrata on kuitenkin 
kentän vieressä, kartta on tehty ennen vuotta 1959, jolloin rata siirrettiin länteen lähemmäksi 
Vihtavuoren tehtaita. Koulu on muuten tarkoitus purkaa ensi kesänä. Mielenkiintoisen kartasta 
tekee myös se, miten mäkiä on piirretty. Radan vieressä kartan maalin tasalla oli hyppyrimäki, 
jonka jäänteitä löytyi vielä 80-luvun puolella nykyisen alikulkusillan läheltä rinteestä. 



Rataa on näköjään kierretty molempiin suuntiin. Länsiosaltaan se on kulkenut nykyisen 
tehtaanaidan sisäpuolella Sadinsyrjänmäen suunnassa. Radan alta näkee, että karttaa on 
uusiokäytetty eli kumitettu entistä rataa. Nykyisiäkin karttoja kannattaa jonkinverran säilytellä. 

Nk. peruskartat ilmestyivät Laukaan alueelta tasan 60 vuotta sitten. Peruskartat olivat jo aivan eri 
tasoisia informaatioltaan. Tässä kopiossa ei näy värejä, mutta jo vuoden 1963 peruskartasta niitä 
löytyy. Erikoista peruskartassa on, että Vihtavuori-nimeä käytettiin sekä taajamasta että nk. 
Sikomäestä. Lisäksi Vihtavuori löytyy myös Leipäpohjan takaa ViPan vuoden 1984 kartalta. 

Radoilla voitiin näin käyttää aivan eri tavalla korkeuseroja ja rastipisteiden vaihtelua. Soita ei tässä 
kartassa juuri ollut. Rata oli aivan erilainen keväällä kuin kesällä kasvillisuuden takia jne.
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