
Laukaalle 5. sija uudistetussa maakuntaviestissä 
 

Keski-Suomen maakuntaviestiä uudistettiin kuluvalle sääntökaudelle (2016 – 2020), jotta kilpailusta 

saataisiin tasaisempi. Keskisuurille ja pienille kunnille annettiin mahdollisuus laittaa kuudelle osuudelle 

yhdeksästä perusosuutta laskennallisesti vahvempi hiihtäjä. Tänä vuonna kuitenkaan Jyväskylälle ei 

mahtanut muiden kuntien joukkueet mitään. 

Laukaan viestin, miesten 9 km:n osuudella, avasi vasta 15- vuotias Tomi Kyrönlahti, joka ei kuitenkaan 

jäänyt haastavassa perinteisen hiihdon kelissä Suomen kansallisen kärjen miehille kuin 2.16. 

Toinen osuus oli N16, jolle Jyväskylän joukkueet laittoivat korvaussäännön perusteella veteraanien MM-

kisoissa mitaleja kahmineet N50- hiihtäjät. Laukaan osuuden viejä Marika Aho nosti Laukaan 5 sijaa 7:ksi, 

ollen osuudella paras N16- hiihtäjä ja häviten voittaneelle Tuula Rasimukselle vajaan minuutin. 

Milla Kiminkinen nosti Laukaan sijoitusta kuudenneksi, kun Joutsa väläytteli yllätystä, ollen johdossa 10 

sekuntia kolmannen osuuden jälkeen. 

Viimeisen perinteisen osuuden Laukaan joukkueessa hiihti Jennika Teiskonen. Osuus oli N14 ja, 

korvaussäännön turvin, vuoden yli-ikäisenä osuudella hiihtänyt Jennika oli lähes puoli minuuttia toiseksi 

tullutta hiihtäjää nopeampi. Jennika nosti Laukaan neljänneksi hiihtämällään kahden kilometrin matkalla. 

Viides osuus oli virallisesti M18, mutta keskisuurena kuntana Laukaa sai asettaa osuudelle M50- sarjalaisen, 

monen lajin taitajan Ismo Paukun. Ismo toi viiden kilometrin hiihdon jälkeen Laukaan vaihtoon kuudentena. 

Kuudennella osuudella Jyväskylän ykkösjoukkue oli jo kenttäkuulutustenkin mukaan ratkaissut voiton, 

mutta muista sijoista käytiin vielä kiihkeä taistelu. N12- vuotiaiden osuudella hiihtänyt Sanni Räisänen nosti 

Laukaan viidenneksi vain 20 sekunnin päähän pronssitilasta. 

M14- osuudella Laukaan Lauri Ström nosti joukkueensa 4:lle sijalle. Lauri, kuten edellisen osuuden hiihtänyt 

Sanni, jäivät vain muutaman sekunnin päähän osuuspalkinnosta, mikä kolmelle nopeimmalle jaettiin. 

Lähes yhtä aikaa kahdeksannelle osuudelle lähti lopulta toiseksi tullut Äänekosken joukkue sekä Laukaan 

osuutta hiihtänyt Oskari Asikainen. Kolmen kilometrin hiihtomatka taittui Oskarilta hieman yli yhdeksään 

minuuttiin. 

Laukaan viime vuonna viestissä neljänneksi tuonut Jari Ritvaniemi lähti ankkuriosuudelle minuutti 12 

sekuntia Joutsan hiihtäjän jälkeen. Jari sai Joutsan ankkuria kiinni 9:n kilometrin matkalla lähes 

viisikymmentä sekuntia, ollen osuutensa viides ja tuoden Laukaan lopulta maaliin viidentenä. 

Lumipulan takia loppiaiselta siirretty maakuntaviesti kärsi edelleen vähälumisen talven ongelmista, mutta 

pisimpien matkojen kiertäessä useamman lenkin; pääsivät liikuntapuistoon kerääntyneet kannustajatkin 

enemmän hommiin. Laukaan viestijoukkueelta nähtiin hyvä suoritus, kokonaisajalla 2.01.20,4. Vaikka 

Laukaa hävisi Jyväskylän voittajajoukkueelle 5.45, ei toiseen sijaan jäänyt eroa kuin 1.28. Tästä on hyvä 

jatkaa kohti Joutsassa järjestettävää maakuntaviestiä 2017. 

Piia Kyrönlahti 

 

Kuva: Lähtösuoralla Laukaan Tomi Kyrönlahti, Jämsän Mika Ojala, Viitasaaren Miika Lampinen, Pihtiputaan 

Janne Uusitalo ja Äänekosken Topi Kuorelahti. Kuvan ottaja Miro Gabrielsson. 


