
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIIDENKIERTO  2/2014  
 

Olli Koskisen loppukiri irtosi kevyesti Fin-5-suunnistusviikon toisessa osakilpailussa. Kuva: 
Essi Kangasaho 



Hiidenkiertäjät – elämystehdas 
 
Olen saanut suunnistuksesta elämyksiä neljällä eri vuosikymmenellä. Ajan hammas ei ole 
elämysten voimaan pystynyt, mutta luonteeseen kyllä. Luonnossa liikkumisen autuus, 
suunnistuksen loputtomat haasteet sekä lajin alati ajan hermolla pysyvä luonne ovat 
varmistaneet aina elämyksellisyyden. Ilon taikka surun kyyneliä silmiini ovat nostaneet niin 
omat kuin seurakavereidenkin tekemiset. Nykyään, kun omaan suunnistussuoritukseen 
suhtautuu rennommin, syntyvät suuret tunteet myötäelämällä sekä yhdessä tekemällä. 
Hiidenkiertäjät ovat tälläkin kaudella laajalla rintamalla tarjonneet elämyksiä. Olen muun 
muassa iloinnut, jännittänyt, surrut, kokenut vääryyttä, väsynyt moneen kertaan kauden 
aikana. Hiidenkiertäjien tähtihetkiä ovat kauden aikana olleet niin jännittävät vaiheet 
kärkikahinoissa suurviesteissä, ilahduttavan iso kasa SM-mitaleja eri matkoilta, seuran 
kevätleiri Ahvenanmaalla, hienosti onnistuneet kilpailujärjestelyt Prisma-rasteilla ja 
yösuunnistuksen aluemestaruuskilpailuissa, nuorten Leimaus-leiri Rovaniemellä kuin 
talkootyö yhteistyökumppaneiden tapahtumissa ja omilla Hiki-rasteillakin.  
 
On kerrassaan mahtavaa, että hikiläiset ovat valmiita tarjoamaan suunnistuselämyksiä 
itselleen ja muille vuodesta toiseen, kukin omalla tavallaan ja jatkuvasti uusilla tavoilla. 
Tuoreimmassa Suunnistaja-lehdessä esiteltiin mobiililaitteiden suunnistussovelluksia, 
aikaisemmin tänä vuonna samassa julkaisussa on esitelty MOBO-suunnistusta sekä 
suunnistuksen näkyvyyttä sosiaalisen median sovellusten kautta. Hiidenkiertäjät ei ole 
jäänyt ihmettelemään tätäkään kehitystä sivusta. Hiidenkiertäjillä on jo pitempään 
valjastettuna sekä Facebook että Twitter tiedotuskäyttöön. Lokakuun lopulla Timo Sild vei 
Harjun maastoon 14 uutta kiintorastia, joita voi etsiä joko perinteisen kiintorastikartan 
avulla tai älypuhelimen kännykkäsovelluksella. MOBO-suunnistus tekee lajista esimerkiksi 
koululaisille astetta kiinnostavamman ja muillekin luontoliikkujille mielekkään. Vielä kun 
saisimme yhdistettyä modernin MOBO-suunnistuksen ja alkukesällä yhteistyökumppani 
Länsi-Uudenmaan Säästöpankin kanssa toteutetun rollaattorisuunnistuksen, olisi 
Hiidenkiertäjät tehtailemassa elämysosastollaan jotakin aivan uutta.  
 
Uusien kuvioiden ei pidä peittää alleen seuran perustehtäviä. Ideoita, tekijöitä ja voimia 
pitäisi riittää toiminnan pyörittämiseen. Näin ei valitettavasti päättyneellä kaudella ollut 
esimerkiksi nuorisojaoston toiminnan suhteen. Seuran toiminnan pyörittäminen on 
muutenkin ollut turhan paljon johtokunnan vastuulla. Kaikkiin jaostoihin ei ole saatu 
houkuteltua riittävästi vastuunkantajia ja tekijöitä. Parhaillaan tekeillä ovat suunnitelmat 
ensi vuoden toiminnan järjestämiseksi. Nuorison valmennustoiminnan palaverissa otettiin 
askel suuntaan, josta on mahdollisuus lähteä hyväkin nousukiito seuran uuden polven 
kasvattamiseksi. Hyviä ajatuksia ja uusia ideoita on paljon, pitkäjänteiseen työhön 
sitoutuvia jäseniä on ilmoittautunut vähemmän. Esimerkiksi sekä lasten että aikuisten 
suunnistuskoulujen onnistunut toteutus tarvitsee ohjaajia.  
 
Onneksi tekemistä riittää myös projektiluonteisesti. Seura vastaa ensi kaudella jälleen 
kahden kilpailun järjestämisestä. Prisma-rastit kasataan Sammattiin. Osoituksena siitä, 
että Suunnistusliitto arvostaa Hiidenkiertäjiä kilpailujärjestäjänä, on tapahtumalle tulossa 
jälleen maailmanrankingkilpailun arvo. Toinen voimanponnistus on edessä syksyllä, kun 
ryhmä 2:n SM-viesti järjestetään Leilän-Orijärven maastossa. Yösuunnistuksen 
aluemestaruuskilpailuissa testattua onnistunutta yhteistyötä Fiskarin Urheilijoiden kanssa 
jatketaan siellä.  
 



Kolmen vuoden kuluttua Hiidenkiertäjät on tarjoamassa suunnistavalle nuorisolle 
elämyksiä Leimaus-leirillä yhdessä Kisakallion urheiluopiston ja Espoon Suunnan kanssa. 
Vaikka tapahtumaan on vielä aikaa, on valmistautuminen jo aloitettava. 
 
Kaksi viimeksi mainittua ovat esimerkkejä yhteistyöstä, jota ilman olisimme heikompia 
elämystehtailijoita. Kaikkea niukkojen resurssien aikoina ei tarvitse eikä kannatakaan 
tehdä yksin. Esimerkiksi naapuriseurojen yhteiset pooliharjoitukset ovat mainio lisä omaan 
valmennustoimintaan ja hyvä esimerkki säännöllisestä yhteistoiminnasta.  
 
Kiitos kaikille seuran jäsenille, maanomistajille, yhteistyökumppaneille ja muille tukijoille 
menneestä kaudesta! Toivottavasti olette kanssamme elämässä ja luomassa elämyksiä 
myös ensi suunnistusvuonna. 
 
Hiki pintaan! 
 
Kaisa Halme 
 
 
 

 
 
Hiidenkiertäjät suunnisti lokakuussa kolmanneksi Ruotsissa 25-mannassa, jossa kisataan 
epävirallisesta maailman parhaan seurajoukkueen tittelistä.  
Kuva: Essi Kangasaho



Kisakausi 2014 hikiläisten silmin 
 
Näin kauden päätyttyä on aika hieman kerrata mennyttä kesää. Alla on yhteenvetoa 
kauden keskeisemmistä tapahtumista Perttu Sorsan ja Tomi Närvän kokoamana. 
Kommentit Ahvenanmaan-leiristä ovat Essi Kangasahon käsialaa. Kuvat ovat jutun 
kirjoittajilta sekä Luoman Pekiltä. 
 
 
Helmikuu, Portugalin leiri (Mediterranean Championships ja Portugal O-Meeting) 
 
Helmikuun lopussa lensin HiKin edustuksen imussa pariksi viikoksi Portugalin aurinkoon. 
Itse leiritys oli mielestäni todella onnistunut. Lauri laati leirille tiukan harjoitussuunnitelman, 
joka sisälsi kiteytettynä 6 kisaa, 8 treeniä maastossa, pitkän vaelluksen sekä lisäksi 
perusmättöä.  
 
Kisat koluttiin reenien ohessa ja sen kummempia säästelemättä. Maastot priimaa ja 
haastavia, kartat vähän turhankin pikkutarkkoja, onnistuneet kisat ja Laurilta erinomainen 
leiriohjelma. Ainoastaan kisasään suhteen jäi petraamisen varaa.  
 
Maastotyyppi tuli saman tien selväksi. MCO:n paripäiväisissä kisoissa riitti kavuttavaa, 
haastavaa ja pienipiirteistä kalliosyherikköä. Piikkipusikoista puhumattakaan. Siis kaikkea 
mistä suunnistaja voi vain haaveilla! Pystyvihreää ja vihreää oli välteltävä mahdollisimman 
paljon, sillä eteneminen niissä kohdin oli paikoin lähes mahdotonta.  
 
Pommin kisoista jäi huomattavasti parempi maku suuhun. Kartoista ei niinkään. Kartat 
olivat nimittäin mallia jpeg ja tulostettuja. Piikkipuskan ensin repiessä karttamuovia ja sen 
jälkeen pikku pulahdus (mistä mallisuoritus alla), niin sotku oli valmis. Tuloksena 
loppuradasta tuli paljon seikkailuhenkisempi. Ongelmaan oli ainoastaan yksi ratkaisu - 
kahden kartan taktiikka. Problem solved! 
 

 



4.4.–6.4. Ahvenanmaan-leiri 
 
Hiidenkiertäjät järjesti koko seuran kevätleirin huhtikuun alussa Ahvenanmaalla. Tämä leiri 
ei jäänyt pelkästään pääsarjan edustusurheilijoiden reissuksi, sillä mukana oli myös 
ilahduttavan monta juniorisarjalaista huoltajineen. Harjoitukset järjestettiin yhteistyössä 
viikkoa aiemmin paikalla olleiden Angelniemen Ankkurin jäsenten kanssa. 
Ahvenanmaalaisiin avokalliomaastoihin niin päivänvalossa kuin yölläkin käytiin 
tutustumassa Godbyn Ålands Idrottscenterin majapaikasta käsin. Leirin treeneistä saatiin 
kelpo annos varsinkin keväisin aina niin tarpeellista suunnistusrutiinia ja -varmuutta. 
 
 
9.4. –16.4. EM-kilpailut, Portugali 
 
EM-kilpailut olivat järjestysmielessä melkoinen farssi. Näistä ei itselleni jäänyt mitään isoja 
elämyksiä Hiidenkiertäjien osalta. 
 
 
12.4. Vårtävling/Kevätkisat, OK Raseborg 
Turun metsäkävijöiden Jussi Suna ja ruotsalaisen Alfta Ösan Josefine Engström 
pääsarjojen voittajat. Hikiläisiltä vaisumpia suorituksia pääsarjoissa. 
 
Samaan aikaan, kun Portugalissa juostaan EM-kilpailuja, niin Suomessa järjestetään 
kovatasoisia kansallisia kilpailuja hyvissä olosuhteissa. Tällä kertaa OK Raseborg näytti 
hyvää osaamista kilpailun järjestämisestä. Tenholan hienoon avokalliomaastoon oli 
suunniteltu loistavat radat, jotka sisälsivät sopivaa rytmitystä muutamalla pidemmällä 
rastivälillä sekä tiukkaa suunnanmuutosta sekä rastinottoa lyhemmillä rastiväleillä. 
Kovatasoisissa miesten (7,0 km) ja naisten (5,0km) pääsarjoissa käytiin kovaa 
sekuntitaistelua voitoista. Miesten kilpailussa sekunnit olivat TuMen Jussi Sunan puolella, 
kun hän voitti toiseksi tulleen Tuomas Tervon (RR) kuudella sekunnilla ja kolmanneksi 
juosseen Petteri Muukkosen (VeVe) 11 sekunnilla. Parhaasta hikiläissuorituksesta näytti 
vastaavan OP Koistinen, mutta leimantarkastuksen jälkeen kuudennelta rastilta puuttui 
leima syystä tai toisesta. Sprinttimiehellä on ilmeisesti liian nopea leimaustyyli 
metsärasteille. Näin parhaaksi hikiläiseksi kisassa nousi ensimmäistä vuotta eurassamme 
juokseva Andreas Hall ollen 21. 
 
Naisten kisan voittaja Josefine Engström (Alfta) oli omilla minuuteilla, kun hän voitti reilulla 
minuutilla toiseksi juossutta Elli Virtaa (Sibbo Vargarna). Kolmas oli Heini Saarimäki 
(AngA). Parhaasta hikiläissuorituksesta vastasi Laura Leijola 24. sijalla. 
 
Kilpailujen parasta hikiläismenestystä tuli nuorten poikien sarjoista, kun Juuso Viskari ja 
Matias Äikäs olivat 2. ja 3. (H14), Wille Laitamäki 2. (H12) ja Akseli Forma 4. (H10RR) 
sekä tytöissä Siiri Viskari 2. (D10RR). 
 
 
18.4. Kevätyön Viesti 2014, Turun Suunnistajat 
Naiset ja juniorit kolmansia, miehet mukana voittotaistossa loppuun asti. 
 
Suunnistuskauden ensimmäinen kotimaan viestikisa, Turun Kevätyönviesti kisattiin 
Sauvossa perjantai-iltana. Hiidenkiertäjät oli mukana kärkitaistelussa miesten, naisten ja 
HD16-sarjassa. Parhaiten sijoittui lopulta naisten joukkue Sonja Liukkonen, Laura Leijola 



ja Jenny Paulin sekä juniorit Juuso Viskari, Jenna Tulonen ja Vesa Lahtinen. Molemmat 
joukkueet nousivat ankkuriosuudella kolmannelle tilalle.  
 
Miesten ykkösjoukkue Mikko Patana, Andreas Hall ja Matti Kivelä olivat kärkitaistelussa 
koko viestin ajan, Mikon vaihtaessa jopa ensimmäisenä avausosouudelta. Ankkuri-Matin 
kohtaloksi koitui kuitenkin täpärä virhe viimeisellä hajonnalla ja taistelu kakkossijasta 
vaihtui kahdeksanteen tilaan. Hyvät suoritukset myös muissa joukkueissa nostivat 10-
Milakuumeen jo ainakin vähän yli 37 asteen... Suunnistuksen superpääsiäiseksi brändätty 
pitkä viikonloppu jatkuu sunnuntaina Silja-rasteilla Paimiossa. 
 

 
 
 
20.4. Silja-Rastit, Paimion Rasti 
 
26.4. FinnSpring, Angelniemen Ankkuri 
 
27.4. FinnSpring-viesti, Angelniemen Ankkuri 
 



1.5. M-Sprintti, Huippuliiga 1, WRE, näyttökilpailu (aik. MC, nuorten MM ja EM), 
Liedon Parma 
 
 
3. –4.5. 10mila, Ruotsi 
Tämänvuotinen 10mila ja Tvåmila viesti juostiin Eksjössä reilun 300 km:n päässä 
Tukholmasta. Miehet sijoittuivat seitsemänneksi ja naiset yhdeksänneksi. 

 
 
10mila ja Tvåmila viesti juostiin Eksjössä reilun 300 km:n päässä Tukholmasta. Miehet 
sijoittuivat seitsemänneksi 10-osuuksisessa kilpailussa ja naiset yhdeksänneksi 
viisiosuuksisessa naisten kilpailussa. Voitot menivät miehissä joensuulaiselle Kalevan 
rastille ja naisissa tanskalaiselle OK Pan Århusille. Miehissä HiKin kakkosjoukkue oli 55. ja 
naisissa 94. 

 



HiKin joukkueiden tulokset: 
 
10MILA 
Hiidenkiertäjät 1: 7.              
 
osuus nimi                    osuusaika     osuussija      ero osuuden    vaihtosija       yhteisaika   
                        nopeimpaan                                      

 1 Olli-Pekka Koistinen    47:52               31                 1:59                  31               47:52      
 2 Matti Kivelä                 47:10                 9                  1:30                   7                95:02      
 3 Mikko Patana              80:13               29                  5:28                   3              175:15      
 4 Andreas Hall               74:29               29                  3:38                 28              249:44      
 5 Oskari Liukkonen        73:30               22                  5:44                 21              323:14 
 6 Timo Sild                     97:37                 1                  0:00                   3              420:51      
 7 Perttu Sorsa                51:24                 7                  1:40                   7              472:15      
 8 Lauri Sild                     79:20               14                  6:06                   7              551:35      
 9 Valentin Novikov         90:10               27                  6:43                 11              641:45 
10 Leonid Novikov          43:34                 6                   2:21                  7              685:19      
 
Hiidenkiertäjät 2: 55.              
 
osuus nimi                    osuusaika     osuussija      ero osuuden    vaihtosija       yhteisaika   
                        nopeimpaan                                      

 1 Otto Loukkalahti 47:34               20                   1:41              20              47:34         
 2 Olle Kärner                 49:49               50                   4:09                 37               97:23      
 3 Kalle Liukkonen         89:19               93                 14:34                 50             186:42      
 4 Ville Luoma                89:45             106                 18:54                 76             276:27      
 5 Tuomo Laine              84:28               66                 16:42                 63             360:55      
 6 Jarkko Saarinen       124:43               78                 27:06                 62             485:38 
 7 Anders Åkerman        62:26               70                 12:42                 58             548:04  
 8 Lauri Sorsa  90:44               76                 17:30                 57             638:48      
 9 Tõnis Laugesaar        98:37               51                 15:10                 55             737:25 
10 Eemeli Suominen     54:39               51                 13:26                 55             792:04        
                
 
 
TVÅMILA  
Hiidenkiertäjät 1: 9.              
 
osuus nimi                    osuusaika     osuussija      ero osuuden    vaihtosija       yhteisaika   
                        nopeimpaan                                      

1 Sonja Liukkonen  55:26           62                   5:08               62              55:26   
2 Jenny Paulin 50:56            4                   1:23                     6            106:22    
3 Annika Rihma       31:59        8         2:05                 7            138:21   
4 Anu Åkerman  51:23      23         6:09               14            189:44            
5 Julia Novikova             56:05                4                   0:42                     9            245:49           
 
 
 
 
 



Hiidenkiertäjät 2: 94.              
 
osuus nimi                    osuusaika     osuussija      ero osuuden    vaihtosija       yhteisaika   

1 Josefina Sundman   58:48   126         8:30             126             58:48  
2 Laura Leijola   58:39     73         9:06               85           117:27         
3 Essi Kangasaho   38:46   133         8:52               98           156:13         
4 Kerstin Uiboupin   56:52     54                  11:38                73            213:05        
5 Anu Uhotoinen   76:12   139                  20:49               94           289:17         
 
 
14.5. Am-keskimatka, Espoon Suunta 
AM-keskimatka keskiviikkoillan huumaa Espoon Olarissa. Parhaiten hikiläisistä pärjäsi 
Mikko Patana (3.) ja Jenny Paulin (2.). 
 
Keskiviikkoiltana juostiin alueen keskimatkan mestaruuksista Espoon Olarissa 
polkurikkaassa avokalliomaastossa. Ilma suosi suunnistajia ja kilpailu käytiin leppoisassa 
kevätauringossa reilun 10 asteen lämpötilassa. Kilpailu sopi hyvänä harjoituksena 1,5 
viikon kuluttua juostavaan SM-keskimatkaan.  
 
Miesten ja naisten pääsarjojen voitot karkasivat muihin seuroihin. Miesten sarjassa 
lynxiläiset Antti Parjanne ja Janne Mänkärlä ottivat kaksoisvoiton sekuntikamppailussa 
ennen Mikko Patanaa. Patana jäi voittajalle noin 1,5 minuuttia. Naisten pääsarjassa 
Rykmentin Marjo Liikanen voitti vajaalla minuutilla Jenny Paulinin. Ensimmäistä kautta 
hikissä juokseva Anu Åkerman oli kolmas jo reilulla erolla Jennyyn. 
 
Pääsarjojen ulkopuolella saavutettiin jopa muutamia aluemestaruuksia. Kirkkaimpina 
voiton ottivat Juuso Viskari (H13), Manne Suominen (H45) ja Matti Viirto (H60). Muita 
mitalisteja olivat Eemeli Suominen (hopeaa H18), Risto Wessman (hopeaa H65) ja Ulla 
Kurvinen (pronssia D60). 
 
 
17.5. Karkki-Rastit 2014, Karkki-Rasti 
 
24.5. SM-keskimatka R1, Joutsenon Kullervo 
Otto ja Eemeli mitalivauhdissa SM-keskimatkalla Joutsenossa. Matti Kivelä ylsi miehissä 
hienosti kuudenneksi. 
 
SM-keskimatka kilpailtiin ensimmäistä kertaa kevätkaudella, ja kilpailijat pääsivätkin 
nauttimaan helteisestä säästä lämpötilan ollessa 30 asteen tienoilla. Hiidenkiertäjistä 
parhaiten joutsenolaismaaston haasteet hallitsivat Otto Loukkalahti, joka oli H20-sarjassa 
hienosti toinen, sekä Eemeli Suominen, jonka suoritus oli H18-sarjassa pronssimitalin 
arvoinen.  
 
Miesten pääsarjassa Matti Kivelä korjasi ykkösrastin virheen ryhdikkäästi ja sijoittui 
lopputuloksissa kuudenneksi. Matti sai virheensä jälkeen seuraa SM-kultaa vieneestä Pasi 
Ikosesta, ja kaksikko etenkin kovaa vauhtia koko loppumatkan keskinäisen järjestyksen 
vaihdellessa rastiväleillä. Naisten pääsarjassa Jenny Paulin oli parhaana hikiläisenä 14. 
H16-sarjassa Vesa Lahtinen oli 8. 
 
 



29.5. PRISMA-rastit, Huippuliiga 2, WRE, Hiidenkiertäjät 
 
30.5.–1.6. Jukola-leiri, Kuopio 
 
7. –8.6. Suunto Games, Helsingin Suunnistajat 
 
14.6. Kuopio-Jukola, Venlojen viesti, Kuopion Suunnistajat 
 
Vuoden 2014 Jukolan viesti juostiin 14.–15.6.2014 Kuopion Vehmersalmella Kuopion 
Suunnistajien järjestämänä. Mukaan oli ilmoittautunut yhteensä 16 324 suunnistajaa. 
Maaston oli etukäteen ennakoitu olevan haastava suurten korkeuserojen ja toisaalta 
maastopohjan pehmeyden vuoksi. Nämä ennakoidut haasteet jokainen viestissä juossut 
koki myös omakohtaisesti. Toisaalta monet suunnistajat pitivät kommenteissaan maastoa 
suunnistuksellisesti selkeänä.  
 

   
 
Venlojen erinomainen alku haihtui kyseenalaiseen tapahtumaan ankkuriosuudella. 

 
Hiidenkiertäjien naisjoukkue Anu Åkerman, Laura Leijola, Jenny Paulin ja Julia Novikova 
oli matkalla kohti top10-sijoitusta ja mahdollisesti jopa vielä parempaa, kunnes yhdistelmä 
huolimattomuutta, huonoa tuuria ja kyseenalaisia ratamestariratkaisuja puuttui peliin. 
 
Anu Åkerman avasi Venlojen viestin hienosti ja toi HiKin vaihtoon sijalla 9 vain 19 sekuntia 
kärjen jälkeen. Suoritusvarmuudesta kertoo se, että Anun ero kärkeen pysyi koko osuuden 
ajan alle 40 sekunnin. Toisella osuudella Laura Leijola suunnisti alun vaikeat osuudet 
tarkasti ja piti HiKin kärkiletkan mukana. Kilpailun lopullinen ratkaisu nähtiin käytännössä 
toisen osuuden alussa, kun voittaja OK Pan ja Signe Söes karkasi muilta. Lopun 
juoksuvoittoisemmalla osalla Laura menetti muutaman sijoituksen, mutta onnistuneen 
suorituksen jälkeen hän sai lähettää Jenny Paulinin metsään sijalla 14, noin 3,5 minuuttia 
OK Panin perään. Jennyn kolmas osuus oli taas tuttua viesti-Jennyä eli vahva suoritus 
kovassa paikassa. Osuuden 10. nopein aika ja mm. MM-kisoihin valittujen urheilijoiden 
päänahat siivittivät HiKin takaisin top10:iin, tarkemmin sijalle 9.  
 
Ankkuri Julia Novikovan tehtävänä oli viimeistellä joukkueen hyvä suoritus, mutta toisin 
kävi. Kilpailohjeissa oli varoitettu Venlojen juoksijoita ristiradasta, jossa viivat leikkaavat 



ympyrät hämäävästi. Myös Julia oli tutustunut kisaohjeisiin, mutta monien muiden 
ankkureiden tavoin kaksi samalta rastilta lähtenyttä pitkää rastiväliviivaa aiheutti 
sekaannuksen, joka koitui lopulta 11 minuutin arvoiseksi. Julia ehti juosta rataa väärään 
suuntaan rastilta 4 kohti rasteja 8 ja 7 todella pitkään ennen kuin tilanne selvisi hänelle. 
Harmilliseksi tilanteen tekee vielä se, että toisella 9. rastin hajontavaihtoehdolla viiva ei 
olisi ylittänyt 4. rastia aivan yhtä häiritsevästi. Tämän sekaannuksen lopputuloksena siis 
noin 11 minuutin ajanhukka ja HiKin taistelu top10-sijasta vaihtui top30:n tavoitteluun. 
Lopulta pettynyt Julia ankkuroi HiKin sijalle 29. Joukkueen hyvä työ vaihtui siis 
pettymykseen, mutta ensi vuonna Louna-Jukolassa on taas uusi mahdollisuus ja nälkää 
tämän vuoden tuloksen paikkaamiseen löytyy varmasti. 
 
 
15.6. Kuopio-Jukola, Jukolan viesti, Kuopion Suunnistajat 
 
Hiidenkiertäjät saavutti kuudennen tilan Vehmersalmella viikonloppuna käydyssä Jukolan 
viestissä. Joukkueessa juoksivat Olli-Pekka Koistinen, Lauri Sild, Oskari Liukkonen, Olle 
Kärner, Matti Kivelä, Timo Sild ja Valentin Novikov. Kuudes sija oli nousujohteisen 
suorituksen tulos, sillä joukkue onnistui nostamaan sijoituksia ja kuromaan aikaeroa 
kärkeen kiinni aina ankkuriosuudelle asti, jolla ero kärkeen kasvoi ja sijoituskin putosi pari 
pykälää. 
 
HiKin viestin aloitti O-P Koistinen, jonka Jukola-valmistautumiseen kuuluivat 
maailmancupin sprinttikilpailut vielä keskiviikkona ja torstaina ennen Jukolaa. O-P ei tehnyt 
pahoja virheitä, mutta raskaassa maastossa juoksu ei kulkenut aivan samaa vauhtia 
kärjen kanssa. Varma suoritus antoi kuitenkin HiKille mahdollisuuden taistella viestin 
kärkisijoista. 
 
Toiselle osuudelle Olli-Pekka lähetti Lauri Sildin 7.42 kärjen jälkeen. Lauri onnistui kisan 
pisimmällä ja ainoalla täysin yösuunnistusosuudella hyvin. Ilman virheitä, mutta radan 
lopussa hitaammista juoksijoista kärsinyt Lauri nosti HiKin jo sijalle 23 ja kavensi eron 
5.20:een. Etäisyys kilpailun todelliseen kärkeen pysyi kuitenkin samana, sillä 
avausosuudelta yli 2 minuutin keulassa pääletkaan nähden tulleen Bäkkelagetin joukkue 
ei ollut todellinen uhka taistelussa top10-sijoista. 
 
Kolmannella osuudella Oskari Liukkonen osoitti taas suunnistustaitonsa ja sitkeytensä. 
Lukuisista vammoista urallaan kärsinyt Osku runttasi osuuden kuudenneksi nopeimman 
ajan ja ajoi kärkeä kiinni lähes minuutin. Kova suoritus vaati veronsa, sillä kaikkensa 
antanut Osku toipui osuudestaan vielä pitkään sunnuntaipäivän puolelle, eikä näin ollen 
kyennyt osallistumaan palkintojen jakoon. 
 
Neljättä osuutta HiKin väreissä vei Olle Kärner, joka sai lähtiessä seurakseeen mm. 
Kalevan Rastin ja Haldenin joukkueet. Varma suoritus tuotti tulosta ja sijoitus pysyi 
samana koko osuuden ajan. Ero kärjessä edenneeseen Lidingöhön oli yhä 5 minuuttia. 
 
Ollen jälkeen Matti Kivelä jatkoi HiKin viestiä viidennellä osuudella. Matti valitteli kisan 
jälkeen, ettei kone ollut käynnistynyt kunnolla, mutta tuloksena oli silti hyvä perussuoritus 
ja suurilta virheiltä vältyttiin. 
 
Timo Sildin lähtiessa kuudennelle osuudella sijoitus oli 8. ja ero kärkeen noin 7,5 
minuuttia. Jo 10milassa kuudennen osuuden nopeimman ajan tehnyt Timo päätti jatkaa 



samaa tahtia, ja hän tekikin vakuuttavaa jälkeä koko matkan ajan. Ero kärkeen kutistui 
koko ajan rastille 12 asti, kunnes polven kolhiminen kiveen hidasti menoa hetken ajan. 
Lopulta Timo saapui vaihtoon sijalla 4 vain 3.43 kärjen perässä. 
 
Ankkuri Valentin Novikov lähti maastoon vain minuutin kilpailun voittanutta Kalevan Rastia 
myöhemmin. Sunnuntaiaamu ei ollut kuitenkaan Vallun, ja ero kärkeen kasvoi matkan 
kuluessa. Pienet suunnistusvirheet sekä tottuminen Italian MM-leirin helppokulkuisempiin 
maastoihin kostautuivat, ja Hiidenkiertäjien loppusijoitukseksi vaihtui kuudes tila.  
 
Kokonaisuudessaan joukkue voi olla kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen, vaikka sijoitus 
putosikin viime vuoden kolmannesta kuudenneksi. Lähtökohdat kilpailuun eivät olleet 
aivan optimaaliset, sillä sekä Mikko Patana että Leo Novikov eivät pystyneet osallistumaan 
tämän vuoden kisaan loukkaantumisen ja sairastelun vuoksi. Vaikka kaksi seuran 
ehdotonta kärkimiestä joutuikin jäämään pois, on kuudes sija osoitus siitä, että HiKin 
menestys ei ole vain yksien varassa, vaan huippusuunnistajia on reilusti yli yhden Jukola-
joukkueen tarpeeseen, kunhan kaikki vaan pysyisivät terveinä. Ensi vuonna sitten uusi 
yritys ja toiveena myös ripaus parempaa onnea... 
 

   
 
 
6. –12.7. Fin5, Kuusamon Erä-Veikot 
 
Fin5-rastiviikko kisattiin helteisessä säässä Kuusamon Rukan mäkisissä maastoissa. 
Maasto ei päästänyt suunnistajia helpolla, sillä tarjolla oli vaativien reitinvalintavälien 
lisäksi tiukkoja rastipisteitä, jotka tuottivat helposti harmaita hiuksia happojen sumentaessa 
ajatuksenkulkua. 

 
Ensimmäiset kaksi osakilpailua käytiin Säkkilässä, Kuusamon pohjoisosissa. Tarjolla oli 
muun muassa paljon korkeuseroja sekä kivikkoisia rinteitä. Säkkilän osakilpailuissa HiKin 
värit korkeimmalle korokkeelle nostivat Olli Koskinen, Marko Loukkalahti sekä Juuso 
Viskari. 

 
Kolmas osakilpailu juostiin Noivioharjulla. Maastotyyppinä toimi nopea kangas- ja 
suppamaasto muutaman suoalueen värittämänä. Noivioharjulla kilometrivauhdit ylsivät 
komeisiin lukemiin. Esimerkiksi pääsarjan voittaja S-P Fincke paineli 10,8 km matkan 5,30 



minuutin kilometrivauhdilla. Suppamaaston taisi parhaiten Vesa Lahtinen H16E:ssä ja oli 
päivän ainut HiKi-voittaja. 

 
4. osakilpailuna juostiin sprinttimatkat Rukan kisakylässä. Maastoa oli muokattu nykytyylin 
mukaisesti rakennetuilla väliaikaisilla aidoilla. O-P Koistinen näytti, että täältä pesee ja että 
jalkavaivat alkavat olla mennyttä kauraa. O-P nappasi pronssin tiukassa kisassa häviten 
pääsarjan voiton vain 19 sekunnilla. Juuso Viskari H13A:ssa pisti pelin vielä tiukemmaksi 
ollen myös kolmas, mutta eroa voittajaan kertyi vain 11 sekuntia.  

 
Päätöskisamaasto sijaitsi aivan Rukan laskettelukeskuksen läheisyydessä, joten penkkaa 
oli riittävästi tarjolla. Kisasta tulikin noususummiltaan koko viikon suurin eikä päätöspäivän 
armoton kuumuus antanut kisailijoille juurikaan siimaa. Viikon päätteeksi Hiidenkiertäjille 
kovinta menestystä toivat nuoret nousevat tähdet sekä ikinuoret ikämiehet. H45A-sarjassa 
Marko ”Elvis” Loukkalahti dominoi viikkoa vieden lopulta kirkkaimman mitalin. Voiton 
Markon ohella toi komeasti selvällä erolla nuori Olli Koskinen H12TR-sarjassa. Lisäksi 
palkintokorokkeelle hopealle tiukoissa sarjoissa kurottivat Juuso Viskari (H13A) ja Rasmus 
Toivanen (H12A). Pääsarjoissa parhaiten sijoittui Matti Kivelä (14.) ja Sonja Liukkonen 
(13.). 
 
 
1. –3.8. Nuorten 10mila, Ruotsi 
 
Hiidenkiertäjien nuoret suunnistajalupaukset lähtivät totuttuun tapaan Ruotsin metsiin 
hakemaan menestystä ja arvokkaita kokemuksia Nuorten 10milasta. Nuoret miehet 
etenivät tasaisesti läpi koko viestin pitäen sijoituksen iskuetäisyydellä kymppisakkiin, niin 
että ankkuri Benjamin Tulosella oli hyvällä juoksulla mahdollisuudet nostaa joukkue 
kymmenen parhaan joukkoon kahdeksanneksi. Joukkueessa juoksivat Benjaminin lisäksi 
Vesa Lahtinen, Eemeli Suominen, Janek Piirisild, Tuomas Puputti, Olli Koskinen, Rasmus 
Toivanen, Wille Laitamäki, Markus Nikander, Leevi Roine, Aato Korja ja Juuso Viskari. 

 
H/D12-sarjassa nähtiin myös tasaisen varmaa suorittamista, kun nuorimmat kiilasivat 
itsensä yhdeksänsiksi yli 100 joukkueen sarjassa. Joukkueessa juoksivat Rasmus 
Toivanen, Olli Koskinen, Nora ja Nea Kytäjä, Anna Tulonen sekä Wille Laitamäki. HiKin 
nuoret naiset ylittivät maalilinjan sijoituksena kelpo 22. 
  
 
2.8. Turku Sprint, TuSin 60-v. juhlakilpailu, Huippuliiga 3, WRE, Turun Suunnistajat 
 
Turku Sprintti sprintattiin aivan Turun keskustan liepeillä asutus-, niitty- ja 
metsätyyppisessä maastossa. Päivän loistosuorituksesta hikiläisittäin vastasi tuore äiti, 
Jenny Paulin. Jenny juoksi mainiosti nostaen HiKin värit palkintokorokkeelle ja 
kolmanneksi! Jennyn suorituksen arvokkuutta nostaa se, että kisassa mukana olivat lähes 
kaikki maajoukkuesuunnistajat. Kirkkaammatkaan sijoitukset eivät olleet kaukana, sillä 
voittajaan Sofia Haajaseen eroa kertyi 21 sekuntia ja toiseksi tulleeseen Marika Teiniin 11 
sekuntia.  

 
Miesten kisa oli vielä tiukempi kuin naisten, sillä minuutin sisään mahtui 16 urheilijaa. 
Parhainta vauhtia piti O-P Koistinen ollen kahdeksas. O-P:ltakaan palkintopallisijat eivät 
jääneet kauas, sillä pronssi oli 22 sekunnin ja voitto 28 sekunnin päässä. 

 



3.8. Esi-Jukola, Paimion Rasti 
 
Samana viikonloppuna Turku Sprintin kanssa Paimiossa suunnistettiin ensi vuoden 
Louna-Jukolan esikisa. Naisissa nähtiin supersuoritus kun HiKin kolmikko Sonja 
Liukkonen, Anu Åkerman ja Jenny Patana kurottivat hopealle ja antoivat samalla 
myrskyvaroituksen tulevaan Louna-Jukolaan! 

 
Nuoret miehet kävivät Paimion metsissä Nuorten 10mila -reissun paluumatkalla 
karistamassa Tiomilan hapot elimistöstään ja nappasivat ylivoimaisesti H15–18-sarjassa 
sekä voiton että kolmannen sijan joukkueilla Tuomas Puputti, Benjamin Tulonen ja Eemeli 
Suominen sekä Janek Piirisild, Vesa Lahtinen ja Leevi Roine. 

 
Miesten joukkue oli lukuisista poisjäänneistä ja päällekkäisyyksistä kärsien mukana hiukan 
puolikuntoisella joukkueella, eikä suurempaa menestystä tällä kertaa niitetty. Ikinuorten 
miesten joukkue sen sijaan kolisteli kärkisijoja rynnistäen hopealle. Joukkueessa juoksivat 
Pete Forsman, Kari Laine sekä Manne Suominen. 
 
 
16.8. Nuorten Jukola, Kankaanpään Suunnistajat 
 
Järjestyksessään 29. NuJu järjestettiin tänä vuonna Kankaanpään urheilukeskuksessa. 
HiKi lähti Kankaanpään metsiin kahden joukkueen voimin haastamaan ennakkosuosikki 
Tampereen Pyrintöä. Pyrintö lunasti ennakkosuosikin asemansa voittaen viestin selvällä 
marginaalilla, mutta kisa takana kävi tiukkana. HiKi 1 aloitti nousun kohti 
kärkikymmenikköä viestin kolmannella osuudella. Viidennellä osuudella Jenna Tulonen 
kuroi eroa kärkeen ja mahdollisti ankkuri Eemeli Suomiselle hyvät lähtöasetelmat. 
Eemelillä oli tossu kohdillaan, ja hän nosti hikiläiset viidenneksi, mikä on Hiidenkiertäjien 
paras NuJu-sijoitus kautta aikojen. Joukkueessa juoksivat lisäksi Vesa Lahtinen, Juuso 
Viskari, Nea Kytäjä, Leevi Roine ja Marianne Haug. Hiidenkiertäjien kakkosjoukkue sijoittui 
viestissä sijalle 53. 
 
 
30.8. eGames 14, Huippuliiga finaali, Espoon Akilles ja Espoon Suunta 
 
Huippuliigan finaali käytiin Pohjois-Nuuksion vaativissa maastoissa. Naisten kisassa 
mukana oli viidentenä takaa-ajoon startannut Jenny ja miesten puolella O-P Koistinen, 
Mikko Patana, Matti Kivelä sekä tuore hikiläinen Andreas Hall. 

 
Naisten kisassa riitti jännitettävää, vaikka voittaja Sofia Haajanen olikin turhan kaukana. 
Taistelu himmeimmistä mitaleista kävi kuitenkin kiivaana aina loppuun saakka, sillä Jenny 
ajoi edellälähteneet kiinni ja taisteli viimeiselle rastille saakka Saila Kinnin kanssa 
hopeasta, mutta joutui lopuksi taipumaan. Jennyn suoritus on ison hatunnoston arvoinen, 
sillä taakse jäi monia kovia maajoukkuenaisia. 

 
Miehissä O-P pääsi starttaamaan parhaana hikiläisenä kuudentena. Seuraavina Matti, 
Mikko ja Andreas lähtivät sijoilla 13, 14 ja 19. Naisten tapaan miehissä muodostui letkoja 
kärjen takana, joista ensimmäisessä kulki O-P ja toisessa tulivat Mikko sekä Matti. O-P 
joutui hiukan taipumaan viimeiselle rastille rynnistettäessä ja tuli maaliin sijalla 8. Mikko ja 
Matti ratkaisivat paremmuutensa toisen letkan tullessa maaliin. Lopussa ero oli Mikon 
hyväksi neljä sekuntia loppusijat herroille 13 ja 14. Andreas oli sijalla 21. 



 
Nuorissa Vesa Lahtinen jatkoi upeaa hikiläisten päivää ja nappasi H16-sarjassa voiton.  
 
 
29.–30.8. KLL:n mestaruuskilpailut, Koovee 
 
Samana päivänä Huippuliigan finaalin kanssa juostiin Tampereen Kaukajärvellä KLL:n 
suomenmestaruuksista. Vihtiä edustanut suunnistajalupaus Juuso Viskari nappasi 
komeasti mestaruuden lähes sadan osallistujan H13-sarjassa. 
 
 
6. –7.9. SM-pitkä R1, Suunta Jyväskylä ja R2, Rasti-Vihti 
 
R1:n SM-pitkämatka juostiin vaativissa Jyväskylän maisemissa. Vaativa fyysinen maasto 
on aina sopinut Novikovin veljeksille ja niin sopi nytkin, sillä Valentin oli päivän nopein 
miesten sarjassa. Sääntömuutoksen takia kuitenkaan SM-mitalia ei Vallulle jaettu vaan 
hänen oli tyytyminen kunniaan ja rankipisteisiin. 

 
Nuorissa Vesa Lahtinen jatkoi kovia juoksujaan ja kurotti hopealle tuoden HiKin ainoan 
SM-mitalin viikonlopulta. 

 
R2:n SM-kisa käytiin Vihdissä. Vihtiin olikin rantautunut hikiläisiä laajalla rintamalla 
taistelemaan SM-mitaleista. Mitalit jäivät kuitenkin saavuttamatta, mutta kasa plaketteja oli 
kotiintuomisena. Neljänsiksi suunnistivat Ulla Kurvinen (D60) sekä Paula Kämäräinen 
(D65), viidenneksi Matti Viirto (H60) ja kuudenneksi Risto Wessman (H65). 
 
 
20.9. SM-sprintti, Hollolan Urheilijat -46 ja SM-viesti, Mäntsälä Urheilijat R1 ja 
Nastolan Terä R2 
 

Lauantain sprinteissä nähtiin kovia 
hikiläissuorituksia. Jo karsinnoissa oli 
nähtävissä hyvää kulkua ja ennakoitavissa 
oli, että myös finaaleissakin nähdään 
huippusuorituksia. Päivän kovimmasta 
suorituksesta vastasi O-P Koistinen 
ottaessaan uransa toisen sprinttimitalin 
pääsarjassa! 
 
Miesten kisan voiton vei Frédéric 
Tranchand, mutta sääntömuutoksen takia 
mitalit jaetaan suomalaisille, täten kulta 
matkasi toiseksi tulleelle Jesse 
Laukkariselle. O-P kävi todella tiukan 
taiston Jessen kanssa koko kisan ajan 
mutta, voitto jäi harmittavasti vaivaisen 
sekunnin päähän. Omien sanojensa 
mukaan O-P:lla oli ongelmia toiseksi 
viimeisellä rastilla leimauksen kanssa, 
kenties siihen tuhraantui sekunti jos 



toinenkin. Perhe Patana oli myös vauhdissa, kun miehissä plaketille ja sijalle yhdeksän 
kiilasi Mikko ja naisissa Jenny kahdeksanneksi. 

 
Junioreissa ja vanhemmissa sarjoissa nähtiin myös kovia suorituksia. Ensin isä 
Loukkalahti runttaa pronssille (H45) ja sen jälkeen poika Otto viidenneksi (H20). Lisäksi 
Eemeli Suominen oli lähellä mitalia neljännellä sijallaan. 

 
 
Sunnuntaina kisattiin Mäntsälässä SM-mitaleista viesteissä. R1:ssä jäätiin suurien 
odotusten vastaisesti ilman mitalia, vaikka ainekset parempaankin oli. Plakettisijoille 
juoksivat miehissä kymmeneksi HiKin ykkönen joukkueella Mikko, Andreas, Matti ja Timo. 
Naisissa Sonja, Anu ja Jenny sijoittuivat kahdeksansiksi. Nuorissa viimeistä vuotta H20-
sarjassa juoksevat Vilho, Tõnis ja Otto jäivät täpärästi mitaleiden ulkopuolelle neljänsiksi.  

 
Nastolasta (R2) kantautui viikonlopun iloisimmat uutiset, sillä sekä H130- että D110-
sarjoissa kotiintuomisina oli SM-kultaa. Joukkueissa juoksivat Marko, Pete ja Anders sekä 
Niina, Tanja ja Paula. Lisäksi viesteistä saavutettiin kaksi viidettä sijaa, kun H130-sarjassa 
HiKi 2:n Manne, Jukka ja Sami sekä D170-sarjassa Ulla, Sirpa ja Paula nappasivat 
plaketit. 
 
 
26.–27.9. SM-yö, Olavin Rasti 
 
Savonlinnassa SM-mitalit olivat tiukassa, kun taisteltiin erittäin peitteisessä ja 
hidaskulkuisessa maastossa yön herruuksista. Miehissä tiensä A-finaaliin selvittivät 
Andreas Hall sekä karsintavoittoon kevyesti suunnistanut Timo ”Yön Timo” Sild. 
Finaaleissa kisan ulkopuolisena kisanneen Timon vauhti oli tasaisen varmaa, mikä lopulta 
riitti toiseksi lähes kolme minuuttia voittajalle Portinille hävinneenä.  

 
Ilman mitaleja siis jäätiin, mutta ainoat plaketit varmisti perhe Loukkalahti. 
Kapellimestareina toimivat Otto (H20) ja Marko Loukkalahti (H45), jotka sarjoissaan ottivat 
sijat 8 ja 5. 
 
 
11.10. 25manna, Ruotsi 
 
Perinteisessä 25mannassa juostiin jälleen maailman parhaan seurajoukkueen tittelistä. 
Hiidenkiertäjät oli mukana taistelemassa maineesta ja kunniasta kahden kivikovan 
joukkueen voimin. Hiidenkiertäjät lunastikin paikkansa ennakkosuosikkien joukossa, sillä 
HiKi oli vahvasti pinnassa aina viimeiselle osuudelle saakka. Mitaleiden värit ratkaistiin 
lopulta kolmen joukkueen, IFK Lidingön, Södertäljen ja Hiidenkiertäjien välillä. Lopussa 
vuoden takainen keskimatkan maailmanmestari Leonid Novikov joutui toteamaan Lidingön 
ja Södertäljen paremmakseen, mutta kolmas sija suurviestissä on huipputulos, josta 
voidaan olla ylpeitä. Maailman kolmanneksi parhaan seurajoukkueen tittelin lisäksi 
napattiin myös toinen tärkeä titteli, paras suomalaisjoukkue! 
 
 



 
 

Ykkösessä juoksivat järjestyksessään Jenny Patana, Timo Sild, Laura Leijola, Annika 
Rihma, Sonja Liukkonen, Anu Åkerman, Josefina Sundman, Nea Kytäjä, Matti Viirto, Timo 
Hietaoja, Perttu Sorsa, Tomi Närvä, Matti Kivelä, Mikko Patana, Marko Loukkalahti, Petri 
Forsman, Valentin Novikov, Anders Åkerman, Otto Loukkalahti, Eemeli Suominen, Olli-
Pekka Koistinen, Lauri Sild, Juuso Viskari, Julia Novikova ja Leo Novikov. 

 
HiKin kakkonen sijoittui sijalle 89. Joukkueessa juoksivat Anu Uhotoinen, Vilho 
Loukkalahti, Outi Reitmaa, Saana Orkola, Niina Laakso, Essi Kangasaho, Rasmus 
Toivanen, Eemeli Toivanen, Raija Hänninen, Klaus Vänttinen, Ville Luoma, Jarkko 
Saarinen, Tõnis Laugesaar, Sami Levijoki, Vesa Lahtinen, Kari Laine, Samuli Toivanen, 
Jukka Hänninen, Tuomas Puputti, Jaakko Laine, Antti Laine, Harri Räty, Jenna Tulonen, 
Paula Porkka ja Tuomo Laine. 
 
 
 



18.10. SM-erikoispitkä, Hyvinkään Rasti 
 
Kauden viimeiset SM-kisat käytiin kuuluisassa Kytäjä-Usmin maastossa. Yksi 
vaativimmista maastotyypeistä yhdistettynä erikoispitkään matkaan ei päästänyt 
suunnistajia helpolla.  

 
Läpi kesän kovia tuloksia niin radalla kuin metsässäkin juossut Otto Loukkalahti päätti 
juniorisarjat taakseen tyylillä nappaamalla pronssimitalin. Pronssia tuli Otolle myös 
ensimmäisistä SM-erikoispitkistä nuorten sarjoissa, joten tästä on hyvä ponnistaa ensi 
vuonna pääsarjaan. Otto taisteli radan loppuun saakka top3:ssa kisan voitosta, mutta 
voiton itselleen ratkaisi lopun reitinvalinnalla Miika Kirmula karaten voittoon. Takana 
taistelu kääntyi Eero Salevan eduksi, joka sai repäistyä hiukan eroa Ottoon. Lisäksi hyviä 
sijoituksia kymppisakkiin toivat O-P Koistinen (9.), Vesa Lahtinen (7.) sekä Eemeli 
Suominen (10.). 

 
 
25.10. Halikko-viesti, Angelniemen Ankkuri 
 
Monen suunnistajan kauden 
päätöskisa, Halikko-viesti, 
käytiin Salossa osin samoissa 
maastoissa kuin kevään 
FinnSpring-kilpailu. 15 hengen 
joukkueilla suunnistettuun 
viestiin lähti HiKiltä komeat neljä 
joukkuetta sekä neljä junioria 
lasten Halikko-juoksuun. 

 
Päivä alkoi lasten Halikko-
juoksulla. H12-sarjassa Wille 
Laitamäki taisteli komeasti 
voitosta aina loppuun saakka ja 
ylitti maaliviivan lopulta 
kuudentena. D13-sarjassa Nea 
ja Nora Kytäjä sijoittuivat 
seitsemänneksi ja 
kahdeksanneksi.  

 
Halikko-viestiin HiKillä oli laittaa 
iskukykyinen mutta ei paras 
mahdollinen joukkue, sillä viime 
hetkien loukkaantumiset ja muut 
menot vaikeuttivat neljän 
joukkueen kasaamista. Tästä ei 
lannistuttu, vaan HiKi osoitti 
jälleen taistelutahtoa sekä 
onnistumisia tärkeissä 
paikoissa, sillä läpi viestin 
ykkösen vaihtosijoitukset 
vaihtelivat sijoilla 1-2. Kisan 



ratkaisut käytiin lopullisesti toiseksi viimeisellä ja viimeisellä osuudella. Ensin Jenny 
Patana nosti lennokkaan askeleensa ansiosta hikiläiset kärkeen lähettäen Mikko Patanan 
ankkuriosuudelle puolen minuutin erolla Paimion Rastiin. Mikko sekä Paimion 
maajoukkuemies Fredric Portin kävivät maastossa tiukkaa vääntöä aina loppulenkille 
saakka. Amsterdamin maratonin ja vihoittelevan flunssan rasittamana Mikko joutui 
taipumaan Portinille mutta varmisti kakkossijan ykkösjoukkueelle.  

 
Paras seura -kilpailussa näkyi neljän joukkueen vahva tekeminen, sillä Hiidenkiertäjät 
sijoittui kolmanneksi, vain viisi pistettä voittajalle Paimion Rastille hävinneenä. Ennen 
kaikkea neljän joukkueen ja yhteensä 60 suunnistajan hyväksytysti maaliin saaminen on 
hatunnoston arvoinen suoritus, josta kaikki voivat olla ylpeitä! 
 
HiKistä treenikautta 2015! 
 
Tomi Närvä ja Perttu Sorsa 
 
 

 



MOBO-suunnistusrata avattiin 
Lohjanharjun maastoon 
 
Laavujen kierroksen viimeisessä osatapahtumassa sunnuntaina 2.11. avattiin myös 
Hiidenkiertäjien ja Lohjan Liikuntakeskuksen yhteishankkeena tehty MOBO-
suunnistusrata. Sateisesta säästä huolimatta MOBO-suunnistus tuntui kiinnostavan 
lohjalaisia, ja moni uskaltautuikin kokeilemaan älypuhelimella tehtävää suunnistusta. Hikin 
Timo Sild oli laatinut Harjun maastoon 14 rastin uuden kiintorastiverkoston, jonka 
jokaiselle rastille vietiin MOBO-rasti.  
 
Kiintorasteja voi tästä eteenpäin etsiä älypuhelimeen ladatun sovelluksen avulla tai sitten 
vaikka Hiidenkiertäjien kotisivuilta tulostetun perinteisen paperikartan avulla. MOBO-
rasteilla leimaaminen suoritetaan lukemalla rastilla oleva QR-koodi puhelimeen, joka 
lähettää viestin keskuspalvelimelle. MOBO:n kotisivuilla jokainen voi seurata omaa 
edistymistään ja rastien keräilyvauhtia. Kännykkäsuunnistus onkin mukava tapa harrastaa 
suunnistusta erityisesti uuden tekniikan kanssa pelaamisesta pitäville. Se sopii myös 
esimerkiksi koululaissuunnistuksen järjestämiseen. 
 
Hiidenkiertäjät ottaa mielellään palautetta vastaan radasta ja mietinnässä on myös 
mahdollisesti uusien ratojen laatiminen lohjalaisten liikkujien iloksi. Jo tällä hetkellä 
Lohjalla on käytössä myös toinen MOBO-rata, sillä Kisakallion urheiluopistolla rasteja 
pääsee etsimään sprinttikartalla opiston lähialueella. Kun on kiertänyt molemmat Lohjan 
radat, MOBOilijalla on kertynyt saldoon jo monta rastia ja leimausta. MOBO-
suunnistuksessa kunto kohenee, kilometrit kertyvät ja lenkkeily sujuu  ihan huomaamatta! 
 
 

MOBO-suunnistus pähkinänkuoressa  
 
MOBO-suunnistus on nykyaikainen versio kiintorastisuunnistuksesta 
älypuhelinsovelluksen avulla. Mobiilisuunnistus on ilmaista, ja sitä voi harrastaa Windows 
Phone-, Android- ja iPhone-puhelimilla. MOBO-suunnistus sopii niin aloittelijan omaksi 
suunnistusharjoitteluksi kuin kokeneemmankin suunnistajan mukavaksi karttalenkiksi. 
 
Hiidenkiertäjät ja Lohjan Liikuntakeskus ovat perustaneet MOBO-suunnistusradan 
Lohjanharjun maastoon. Rata avattiin Laavujen kierros -tapahtuman yhteydessä 
sunnuntaina 2.11.2014, jonka jälkeen rasteja voi käydä etsimässä vapaasti yhden tai 
useamman kerrallaan oman mielensä mukaisesti. Yhteensä rasteja on viety Lohjanharjun 
maastoon 14 kappaletta. Radan lähtöpiste on jäähallin hiekkaparkin pohjoispäässä, mutta 
rastien etsimisen voi halutessaan aloittaa muualtakin. Rasteina käytetään A6-kokoisia 
MOBO-rastilaattoja, joihin on merkitty rastin numero sekä QR-koodi, jonka avulla 
suoritetaan rastin leimaus. Lohjan Liikuntakeskuksen MOBO-radan kartasta voi tulostaa 
radan avaamisen jälkeen itselleen myös paperiversion Hiidenkiertäjien kotisivulta 
osoitteesta www.hiidenkiertajat.fi     
 

 
 



Miten pääset alkuun MOBO-suunnistuksessa: 
 
1. Lataa ilmainen MOBO-sovellus puhelimeesi. Lisäksi älylaitteessa pitää olla kamera ja 
QR-koodin lukemiseen tarkoitettu ohjelma. 
 
2. Avaa sovellus ja anna itsellesi sopiva käyttäjätunnus. 
 
3. Sovelluksen asetuksista voit määritellä kartan zoomaamisen, kääntymisen näytöllä, 
kartan asennon puhelimen näytöllä, maan, jonka alueelta karttoja haetaan ja oman paikan 
ilmoittamisen sallimisen. 
 
4. Suorita tarvittaessa sovelluksen kompassin kalibrointi. Kaikissa puhelimissa (esim. 
Lumia 520) ei ole sisäänrakennettua kompassia, mutta se ei ole este suunnistukselle. 
 
5. Valitse sovelluksen listalta haluamasi kartta. Lohjanharjun rata löytyy nimellä Lohja 
Liikuntakeskus. Voit myös hakea kaikki alle 50 kilometrin etäisyydellä olevat kartat tai 
haluamasi maan kartat. 
 
6. Voit aloittaa reittisi lähtöpaikalta (kolmio) tai joltakin rastilta (ympyrä) ja suunnistaa 
puhelimen näytöllä näkyvän kartan avulla haluamillesi rasteille valitsemassasi 
järjestyksessä. Älä mene tonteiksi merkityille alueille (oliivinvihreä väri kartalla) ja alita 
VT25 vain alikulkutunneleista. 
 
7. Kun saavut rastille tai lähtöön, leimaus tehdään lukemalla puhelimella rastilaatassa 
oleva QR-koodi. Leimatessasi rastilla valitse sovelluksesta ”Leimaa”-painike ja ota kuva 
QR-koodista. Onnistunut leimaustieto siirtyy automaattisesti MOBO:n verkkosivulle. 
Suunnistettuasi voit antaa palautetta radan lisätiedot/palaute -näkymässä ja omia 
leimauksia voi tutkia puhelimesta My MOBO-sivulta tai sovelluksen verkkosivuilta 
www.mobo.osport.ee  
 
8. Lisätietoja MOBO:sta löytyy myös osoitteesta www.mobo.suunnistus.fi. Neuvoja voi 
kysellä myös Hikin MOBOa kokeilleilta jäseniltä. 
 
Ville Luoma 

 
 

Karttanäkymä puhelimessa. Taustalla MOBO-rasti. Kuva: Suomen Suunnistusliitto 



Hiidenkiertäjät parhaaseen Nuorten 
Jukola -sijoitukseensa: joukkueen 
ankkurin tunnelmia kisasta 

 
Vuoden 2014 Nuorten Jukola järjestettiin Kankaanpäässä. Maasto oli tasaista 
avokalliomaastoa höystettynä tasaisilla kangas- ja tiheikköalueilla. Joukkue lähti 
kokoonpanolla Vesa Lahtinen, Juuso Viskari, Nea Kytäjä, Leevi Roine, Jenna Tulonen, 
Marianne Haug ja Eemeli Suominen tavoittelemaan puhdasta kokonaissuoritusta, jollainen 
myös saatiin. Isoja virheitä ei juuri tullut, mikä takasi hyvän viidennen sijan viestissä. 
 
Avausosuudella Vesa hoiti homman kuten piti: varmasti kärjen tuntumassa. Toisella 
osuudella Juuso joutui antamaan muutaman vuoden ikätasoitusta ja selvisi yhdellä yli 
parin minuutin pummilla radastaan. Lyhyillä osuuksilla Nea ja Leevi onnistuivat omalla 
tasollaan ja vaikka ylivoimainen kärki karkasikin, edellytykset hyville sijoille säilyivät täysin. 
Jenna juoksi hyvää vauhtia ja nostikin joukkueen kymppisakin tuntumaan. Virosta kisoihin 
tullut Marianne veti osuutensa niin ikään hyvin ja nostikin joukkueen jo kymppisakkiin, 
mutta lopun virheen seurauksena vaihtosija oli sama kuin lähteissä: 11. 
 
Ja sitten allekirjoittaneen suoritukseen. Jonkin verran paineita (pääasiassa itse 
aiheutettuja) oli harteilla, mutta lähtökarsinaan mennessä tapahtunut kompassin rasian 
irtoaminen ja varakompassin hakeminen saivat ajatukset pois suorituspaineista juuri 
ennen omaa lähtöä. Kun sain kartan käteeni, oli sijoitus 11. ja edellä Helsingin 
Suunnistajien kakkosjoukkue vain vajaan 100 metrin päässä. Kartta käteen ja urku auki 
HS 2:n perään. 
 
Alkumatkasta alkaen suunnistus oli suhteellisen helppoa pienipiirteisiin kohteisiin 
sijoitettujen rastien tarkkaa rastinottoa. Ykkönen ja kakkonen olivat jo hajontarasteja ja 
tässä HS 2 jäi jo taakse. Kolmoselle lyhyelle välille tuli pieni lähtösuuntavirhe, mutta 
ajanhukka oli vain reilut kymmenen sekuntia. Nelosrastille olikin sitten pidempi matka, 
josta alkuosa polkua ja tietä. Tässä vaiheessa sain kiinni myös Tampereen Pyrinnön 
kakkos ja kolmosjoukkueen.  
 
Nelonen oli hajontarasti suon takana olevassa pienipiirteisessä avokalliomäessä ja siellä 
Pyrinnön joukkueet menivät eri hajonnalle kuin mitä hieman lyhempi omani oli. Rastille 
johdatti MS Parman ankkurin selkä ja pikkuhiljaa alkoi olla jo letkaa kasassa. Seuraavat 
lyhemmät välit mentiin Parman kanssa yhtä matkaa, mutta 6–7-välillä heikon toteutuksen 
vuoksi Pyrinnön joukkueet saivat selkäni näkyviin. Nyt mentiin taas pari väliä yhdessä, 
kunnes 9–10-välin tiheikköhajonnalla alkoi letka hajota. 
 



 

 
 
Hieman nautinnollisempaakin suunnistusta. 
 
 
Ylitimme tien heti, minkä seurauksena olimme liian vasemmalla rasteihin nähden. Letkan 
keskivaiheilta näin valoisamman alueen tiheikössä, jonka päättelin olevan 
avokalliokumpare, jossa rastini on. Perässä tulleet Pyrintö 2 ja MS Parma eivät 
osuneetkaan omalle rastilleen vaan jäivät vielä hakemaan omaansa. Myös Kangasala 
SK:n huomattavasti edellä ollut ankkuri eksyi alueelle ja osa letkasta pääsi ohi. Pyrintö 3 
taas löysi suoraan omalle hajonnalleen ja näin ollen pääsi kanssani samaan aikaan kohti 
seuraavaa rastia.  
 
Loppuradasta olikin enää ns. helppoa suunnistusta, tosin pienillä reitinvalinnoilla 
höystettynä. Hain monelle parille välille eri valintaa TP 3:n kanssa päästäkseni edelle, 
mikä onnistuikin 12–13-välillä. Loput kaksi rastiväliä olivatkin sitten polkuluukutusta, jossa 
erot eivät enää muuttuneet miksikään. Näin ollen ankkuroin Hiidenkiertäjien 
ykkösjoukkueen seuran tähän mennessä parhaaseen Nuorten Jukolan lopputulokseen 
vajaat 13 minuuttia voittaja Tampereen Pyrintö 1:lle jääneenä. Toinen oli Helsingin 
Suunnistajat 1 ja kolmas Espoon Suunta 1 kaksi minuuttia HiKi 1:stä nopeampana. HiKin 
kakkosjoukkue oli 53. 
 



 

 
 
Kamppailu 5. sijasta 10. rastilla. (3 min gpshäntä) 
 
 
 
Linkki GPSseurantaan: http://www.tulospalvelu.fi/gps/20140816nujuk7/ 
 
Eemeli Suominen 



Kuntojaoston kuulumiset 

 
Hiidenkiertäjien iltarastikauden päätöstapahtuma 26.10. Kisakalliossa on juuri saatu 
päättymään Ramin rastimailin kilpailulla. Kilpailu oli samalla seuran 
sprinttimestaruuskilpailu. Tapahtumaan osallistui 22 suunnistajaa ja suunnistajien  
kertomana sprinttikilpailu oli jopa haasteellisempi kuin edellisenä päivänä käyty 
Halikkoviesti maaston osalta. Kilpailun jälkeen siirryttiin Kisakallion auditorioon, jossa 
kahvitusten myötä jaettiin rastikauden vähintään 23 suorituskertaa osallistuneille palkinnot, 
joita oli 7 henkilöä, aktiivisesta osallistumisesta kesän Hiidenkiertäjien iltarastitapahtumiin, 
joita järjestettiin 25 kertaa. Päätöstapahtumassa arvottiin kaikkien yli 10 suorituskertaa 
käyneiden kesken Intersportin 150 euron lahjakortti, jonka voitti Ari Ahonen. Onnittelut! 
 
Iltarastikausi alkoi keväällä 15.4. Harjulla lumettomassa maastossa ja oli syytä odottaa 
hyvää alkavaa vuotta ja kävijämäärältään runsaslukuista rastikautta. Alkukevät sujui yli 
200 suorituksella toukokuun puoliväliin saakka, mutta sen jälkeen alkoi suunnistajien 
määrä hiipua ja sen jälkeen ainoastaan kerran kesäkuussa ennen Jukolaa päästiin yli 200 
suorituskerran. Oliko heinä- ja elokuussa syynä liian kuuma kesä vai mikä mahtoi olla 
syynä siihen, että iltarastien kävijämäärä jäi oletettua pienemmäksi ja lopputulokseksi 
saatiin koko iltarastikaudelta 4112 suoritusta. Määrä on 27 suoritusta pienempi kuin 
edellisenä  
vuonna, joten ensi vuodelle täytyy valita iltarastipaikat sellaisille alueille, jonne saadaan  
paljon kävijöitä mukaan.  
 
Kiitoksia suunnistajille tästä kaudesta ja ensi kevättä odotellessa. 
 
Kuntojaosto 
Mauri Toppari pj 

 



Seuranmestaruuskilpailut 2014 
Vuonna 2014 järjestettiin kolmet seuranmestaruuskilpailut: yösuunnistuksessa 30.9. 
Talmonmäessä, pitkällämatkalla 19.10 Gunnarlan majan maastoissa ja 
sprinttisuunnistuksessa Ramin rastimailin yhteydessä 26.10 Kisakalliossa. 

 

Tulokset 
 

Yömestaruudet 

H21 6,2 km   

1. Hall Andreas          1.05.21 

H18 4,3 km 

1. Lahtinen  Vesa          42.54 
           Juuso Viskari,      keskeytti 

H45 4,3 km 

1. Viskari Jukka            59.39 
2. Hara Kari               1.02.35 
3. Mamia Kari            1.05.05 
4. Toivanen Samuli   1.24.54 

H50 4,3 km 

1. Seppälä Lasse         54.06 
2. Hänninen Jukka       58.36 

 

 

 

 

H55 4,3 km 

1. Vänttinen Klaus             53.19 

H60 4,3 km 

1. Kuosmanen Pertti       1.52.18 
           Viirto Matti                    hylätty 

H65 3,2 km 

1. Wessman Risto             53.07 
2. Kangasaho Simo        1.06.14 
3. Wikström Östen          1.07.48 

H70 2,3 km 

1. Kämäräinen Pentti         26.59 

D50 3,2 km 

1. Lähteilä Seija-Sinikka 1.36.54 

 

Pitkämatka 
 
H40 7,8 km 

1. Ari Ahonen   1.09.04 

2. Arto Metsäranta  1.22.54 

H45 5,5 km   

1. Jukka Lahtinen        56.13 
2. Kari Hara                 58.27 

H50 5,5 km 

1. Lasse Seppälä     54.54 

H55 5,5 km 
1. Matti Viirto     56.31 

H60 3,6 km 
1. Ismo Kauranen           48.56 

H65 3,6 km  
1. Veijo Kurvinen           41.18 

H70 3,1 km 
1. Reijo Leino             34.01 

D14 3,1 km 
1. Helmi Jokinen           51.23    

           



Sprintti       
 

H16           
1. Vesa Lahtinen  0:17:03        

 
H18           

1. Eemeli Suominen 0:13:26        
 

H21           
1. Ville Luoma  0:18:12        

 
H40           

1. Kaj Roine  0:19:00        
2. Arto Metsäranta  0:19:58        

 
H45           

1. Manne Suominen 0:16:49        
2. Kari Mamia  0:25:43        

 
H50           

1. Aki Tuominen  0:35:39        
 

H60           
     1.  Jarmo Heikka  0:22:29        
     2.  Matti Viirto  0:24:41        
 
H65           

1. Risto Wessman  0:23:43        
2. Veijo Kurvinen  0:26:38        

 
H75           

1. Olavi Leino  0:35:01  
 

D16  
1. Veera Roine  0:32:08        

 
D20           

1. Tiia-Maria Rauttola 0:41:46        
 

D45           
1. Virpi Roine  0:21:44        

 
D50           

1. Seija-Sinikka Lähteilä 0:38:52        
 

D60           
1. Ulla Kurvinen  0:27:36        

 
D65           

1. Paula Kämäräinen 0:29:09  



SM-erikoispitkät Kytäjällä 18.10.14 
 

Hiidenkiertäjien manageriosasto Ville ja Jarkko lähtivät ottamaan mittaa itsestään ja 
muista Suomen H21-sarjan suunnistajista SM-erikoispitkille. Maastona oli, ei 
enempää eikä vähempää, kuin Kytäjän erämaa Hyvinkäällä ja matkana linnuntietä 
21,5 km eli reipas puolimaraton maastossa. Erityisesti Villellä oli huonoja muistoja 
Kytäjältä, sillä olihan Deltan kakkosjoukkueen neljäs osuus sujunut varsin 
murheellisesti Kytäjä-Jukolassa 2010. Tappiominuutteja kertyi reilusti, mutta onneksi 
joukkuekaverit paikkasivat hyvillä juoksuillaan. Hauskana yhteensattumana voidaan 
vielä todeta, että kartan tuolloin kesäaamuna Villen kouraan toimitti päivän kilpa- ja 
kuten jutusta käy ilmi myös matkakumppani Jarkko. Jarkko vannoi reilut neljä vuotta 
sitten Somerolla SM-ep:n jälkeen, että ei enää koskaan ole pääsarjassa lähtöviivalla. 
Ei pitäisi sanoa ei koskaan.  Alla yksinoikeudella Hiidenkierron lukijoille kummankin 
matkalaisen kirjoittama kertomus kilpailusta rastiväli kerrallaan. 
 
Ennen kilpailua: Perjantaina kaksikko valmistautui kisaan kevyellä yhteislenkillä 
Harjun maastoissa, jonka jälkeen kulutettiin loppuilta Halikko-viestin joukkueita sekä 
Hikin ensi vuoden toimintaa suunnitellessa. Kisa-aamu valkeni kylmänä, mutta 
aurinkoisena. Ihanteellinen sää tällaiseen kisaan ottaen huomioon myöhäisen 
vuodenajan. Kilpailupaikalle saavuimme 50 minuuttia ennen yhteislähtöä ja kevyen 
lämmittelyn jälkeen otimme paikkamme yhteislähtörivistössä. Haulikko lähetti noin 70 
kilpailijaa matkaan kello 11.30. Sitten itse kilpailuun juoksijoiden silmin. 
 
K-1 VL: Ykkösväli oli pitkä, lähes koko kartta-alueen lävistäjän mittainen. 
Lähtöpellolta koko miesryhmä rynni loivaa ylämäkeä pusikossa. Itse yritin katsoa 
reitinvalintaa ja päädyinkin tiekiertoon oikealta. Sitten vain letkaan mukaan. Vauhti oli 
maastossa ihan sopivaa, mutta melko pian kävi ilmi, etteivät muut olleet valinneet 
samaa reittiä kanssani. Koska kaikilla oli sama ykkösrasti, totesin että mennään 
porukan mukana vähän rastiväliviivan vasenta puolta pääasiassa tietä ja polkua. 
Takanani juossut tuntemattomaksi jäänyt suunnistaja ei ollut ilmeisesti kovin 
tyytyväinen kisan alkuun, sillä sen verran voimakasta kiroilua kuului takaani.  Tässä 
vaiheessa näin Jarkkoa myös ekan kerran. Tiellä vaihdettiin kuulumiset ja 
myöhemmin polulla ihmeteltiin yhdessä, kun kisan ennakkosuosikkeja alkoi paahtaa 
ohi yksi kerrallaan. Ilmeisesti ykkösvälin toteutus ei ollut sujunut ihan suunnitelmien 
mukaan. Muiden mukana kohti ykköstä, mutta lyhyt heikko hetki sekä epäröinti 
rastinotossa johti siihen, että rastilla kanssani leimasi vain kaksi muuta suunnistajaa. 
Leima rastilta noin 24 min. juoksun jälkeen ja matka jatkui.  
 
JS: Ensimmäinen rastiväli oli melko pitkä enkä saanut siihen oikeastaan mitään 
otetta kuin vasta parin kilometrin juoksun jälkeen. Ajattelin että katsellaan mihin muut 
lähtevät juoksemaan ja seuraillaan maltillisesti menoa. Lähtöpellolta olin varmaan 
viimeisten joukossa, jotka mäkeen nousivat, koska en kokenut tarpeelliseksi rynniä. 
Melko nopeasti rastivälillä lyöttäydyin tutun hahmon, Luoman Villen, seuraan. 
Vaihdettiin tiellä muutamia sanoja reitinvalinnasta. Itse tyydyin kommentoimaan, että 
en ole vielä juurikaan karttaa ehtinyt vilkaisemaan. Pian tiellä takaa tulivat Portin, 
Lakanen ja Sirén. Ajattelin että eipä ole pojat järin hyvin aloittanut, kun reilun 10 
minuutin juoksun jälkeen maajoukkuesuunnistajia tulee ohitse. Hieman ennen rastia 
noustessa rastimäkeen vilkaisin itsekin karttaa, kun näköyhteys edessä menevään 
suunnistajaan oli heikohko, niin ajattelin rastin löytyvän paremmin. Muutaman 



varmistuspysähdyksen jälkeen rastikumpare tulee vastaan. Rastilla oli pakko 
vilkaista kellosta, paljonko ensimmäiseen rastiväliin oli kulunut aikaa. Kello näytti 
reilua 23 minuuttia. Matkaa rastille oli noin 3,5km. 
 
1-2 VL: Tiekierto ja sitten maastoon, mutta pieni koukku ennen rastia. Ei ketään 
missään.  
 
JS: Kakkoselle kierrettiin tietä pitkin parin jyrkän mäennyppylän ympäri. Pari kaveria 
lähtivät edestäni tieltä aikaisemmin metsään kohti rastia. Itse ajattelin jatkaa tietä 
vähän pidemmälle ja tiputella mäen päällystää kohti rastia. Huono valinta. En näe 
edestä lähteviä kavereita tuon jälkeen pitkään aikaan. Pudottelen eri notkosta kohti 
rastia kuin ajattelen ja joudun kartoittamaan olinpaikkaani reilun minuutin noin 150m 
rastista. Lopulta saan itseni kartalle ja löydän rastin ilman lisämutkia. En pysty 
välttämään negatiivisia ajatuksia heikosti sujuvasta suunnistuksesta. 
 
2-3 VL: Lyhyt väli mäkiä pitkin, vähän varovaista menoa. Edelleen kaikki muut 70 
kilpailijaa jossain muualla. 
 
JS: Lyhyt rastiväli, mutta haastavan näköinen rasti. Päätän alkaa suunnistamaan tai 
muuten tiedossa on todella pitkä reissu. Teen ennen rastia pari varmistuspysähdystä 
mutta muuten naulaan rastin suoraan. Fiilikset hieman paremmat. 
 
3-4 VL: Sujuvaa juoksua soita pitkin, tämähän on ihan kivaa, vaikka yksin saakin 
mennä. Rastinotto jyrkänteiden kautta nappiin. 
 
JS: Vaativan näköinen rasti. Ajattelen että juoksen kahden mäen välistä suota pitkin 
rastimäkeen, josta seuraan mäen reunaa kohti rastia. Todellisuus on jotain aivan 
muuta. Pudottaudun suolle liikaa vasemmalle. Menen eri mäkien välistä mitä 
ajattelen. Nousen mäkeen mutta tuntuu kuin mikään ei täsmäisi. Olen liikaa 
vasemmalla mutta en saa otetta karttaan. Pian oikealta säntää seurakaveri Närvän 
Tomi. Kysyn onko käynyt nelosella. Saan kielteisen vastauksen. Ei kuulemma 
hänelläkään tarkkaa tietoa olinpaikasta. Saadaan itsemme kiinni vitosrastin 
juomapaikasta. En kuitenkaan onnistu vieläkään löytämään rastikumparetta suoraan 
vaan parilta muulta kumpareelta otetaan vauhtia. Tässä vaiheessa ajattelen, että 
letkoja ei tänään ole enää tarjolla ja pikku hiljaa olisi hyvä saada oma suunnistus 
sujumaan. 
 
4-5 VL: Lyhyellä rastivälillä pientä epäröintiä, ajatukset jo juomapisteessä, joka oli 
heti rastin jälkeen. Lopulta lippu näkyi, virhettä ehkä 30 s. Juomapaikalla 
ensimmäinen energiageeli kitusiin ja vähän vettä päälle. 
 
JS: Seuraava rasti on helppo, koska se on a) juomarasti sekä b) kävimme hetki 
sitten lähes siellä. Suunnalla vaan mäen nyppylän yli rastille, leimaus, juomaa ja eka 
geeli. 
 
5-6 VL: Ensimmäinen salmiakkihajonta, edelleen saan juosta yksin omalle rastilleni. 
Taas n. 60 s virhe rastinotossa. Pitäisi olla tarkempi.  
 
JS: Närvä ja pari muuta kaverusta katoavat etumaastoon nauttiessani juotavaa ja 
geeliä. Päätän nollata tekemäni virheet ja aloittaa suunnistuksen puhtaalta pöydältä. 



Rasti löytyykin varsin suoraan parin penkan nousun ja laskun jälkeen. Rastilla 
leimaan ennen niitä kavereita, jotka olivat jättäneet minut nauttimaan energiageeliä. 
 
6-7 VL: Liikaa mutkittelua soiden ja jyrkänteiden välissä, ensimmäiset näköhavainnot 
muista oman sarjan kisailijoista. Rasti löytyy taas vähän koukaten. 
 
JS: Seuraavalle rastille päätän kiertää edessä olevat pienet jyrkänteet vähän 
selkeämmästä kohdasta oikealta. Vain joku Lahden Suunnistajien karpaasi lähtee 
seuraamaan minua. Tulen rastille aivan suoraan kun samaan aikaan rastilta tulee 
vastaan suurempi noin viiden kuuden miehen letka, jossa vetäjänä näyttää olevan 
Ville. Ajattelen, että ehkä sittenkin saan matkaseuraa enkä joudu vaeltelemaan koko 
rataa yksin. Fiilikset vähän paremmat. 
 
7-8 VL: Tällä välillä porukkaa on jo enemmän, sillä hajonnat ovat yhdistyneet. Rasti 
löytyy ja matkaseuraakin on tarjolla, vetelen silti vähän omia reittejäni… 
 
JS: Nopea vilkaisu rastiväliin ja päätös, että mahdollisimman suoraan. Saan välin 
puolessa välissä suolla näköyhteyden edellä menevään porukkaan. He menevät 
hieman enemmän vasemmalle kuin itse olin ajatellut. Jatkan omaa tekemistä ja 
ohitan ennen rastia porukan. Rastille tiputtelen naisten pääsarjan letkan mukana. 
Letkan vauhti mukavan leppoista. 
 
8-9 VL: EsSun juoksijan perään, vähän liian mutkikas reitti, mutta edessä on jälleen 
juomapiste leimauksen jälkeen. Vesipisteellä näen yllätyksekseni myös Jarkon ja 
muita juoksijoita. Jarkko kuittaa olevansa matkalla samalle 10-rastille kuin minä. 
Tervetuloa seuramatkalle! 
 
JS: Ysi on sama kuin vitonen. Pari jyrkkää mäkeä rastiväliviivalla mutta kiertokaan ei 
houkuta. Menen siis mäet suoraan yli. Leimatessa rastille isompi letka tulee mäkiä 
kiertäen oikealta. Ehdin juomaan ennen kuin he käyvät leimaamassa. Huikkaan 
Villelle kuulumiset. Toteamme olevamme samalla hajonnalla.  
 
9-10 VL: Vauhti kiihtyy polulla, itse nousen vähän eri reittiä mäelle, mutta onneksi 
muiden selät näkyvät. Leima rastilta ja Jarkon perään. 
 
JS: Hyödynnän samaa polkua kuin kuudennelle mentäessä. Tuskin aivan optimireitti 
mutta jotenkin vain Kytäjällä haluaa välttää metsän puolella juoksua. Avosuolta 
mäkeen nouseminen ja mäen yli rastille. Pientä hämmennystä ennen rastia kun 
näen kiven, jota ei ole kartassa, ennen rastikiveä. Varmistuspysähtymisellä kuitenkin 
rasti löytyy ilman suurempia ongelmia. 
 
10-11 VL: 4-5 miehen letkassa vaativan kallioalueen läpi rastille. Vielä ei väsytä, 
vaikka matkaa on tehty noin tunti. 
 
JS: Haastavan näköinen lippu. Suoraan viivaa pitkin suolle ja siitä mäkeen kohti 
rastia. Sopivasti eteen singahtaa pari naistensarjalaista, jotka näyttävät menevän 
samaan suuntaan. Vauhti tuntuu sopivalta tiheässä maastossa. Vähän ennen rastia 
pientä seisoskelua tarkan sijainnin havaitsemiseksi mutta lopulta pienet tiheikkösuot 
täsmäävät ajatuksiini ja rastinotko löytyy ilman suurempia ongelmia. Rastilla oli 



varsinainen hulina, koska tuntui että leimaamaan tuli joka suunnasta porukkaa niin 
vanhempia kuin nuorempia sekä miehiä että naisia. 
 
11-12 VL: Sama kaava jatkuu, välillä menen edellä ja välillä joku muu. 12-rasti on 
sama kuin 7, jota pummasin, joten rastinotto sujuu tällä kertaa rutiinilla. 
 
JS: Sama rasti kuin seiska. Tässä vaiheessa alkoi tuntua että suunnistus oli lähtenyt 
rullaamaan ja 15 000 karttaan sopeutuminen oli tapahtunut. Reipas lähtö rastilta alas 
suolle Kouvolan Suunnistajan perään. Suolta taas könytään seuraavaan mäkeen.  
Suon ja mäen reunaa jatkaen kohti rastia. Rastilla varsinainen vilske samaan aikaan 
sinne pamahtaa toisen hajonnan letka, jossa muun muassa Ylistaron Tuomo Istolahti 
ja Terän Teemu Karjalainen, joiden kanssa tuli käytännössä koko loppumatka 
taivallettua. 
 
12-13 VL: Tällä välillä on taas tarjolla juomaa, meidän letkassa on mukana 5-7 
miestä. Vauhti kiihtyy polulla ennen juomapistettä. Otan toisen geelin, sillä 
taktiikkana oli geeli/40min. Nyt kisaa on kulunut 1.15 ja gps:n mukaan matkaa on 
taitettu juosten jo 11km. Tätä ihmetellään porukalla vauhdin taas kiihtyessä. ”Tulee 
pitkä reissu”, sillä noin 9km väliaikapiste on vasta välin päätepisteessä. Rastinotto 
tuottaa vaikeuksia osalle porukasta. Itse nousen suoraan oikeaan paikkaan. 
 
JS: Helppo väli. Alas polulle, huikka juotavaa sekä toinen geeli. Tietä pitkin ja 
takakautta rastimäkeen nousten. Rastilla matkaa takana 8,9 km ja ajallisesti 1.15.  
Kilpailun ensimmäinen virallinen väliaikarasti, jotka eivät lopulta edes toimineet. Ei 
mitenkään täydellinen lähtö kisalle mutta nyt on löytynyt sopiva porukka, jonka 
kanssa matkaa taittaa. Ajattelen, että jos omat pelimerkit riittävät niin Villen kanssa 
voisi loppumatkan hyvin taivaltaa. 
 
13-14 VL: Pidempi väli, jonka päätän kiertää tasaisempaa reittiä. Jarkko ja Anttolan 
Jäppinen lähtevät mukaan. Vedän porukkaa. Vähän turhaa kaartelua lopussa ja 
muut hoitavat rastinoton. Edellisellä rastilla ollut isompi porukka on kadonnut. 
Luulemme että otimme hyvän valinnan, todellisuudessa hävisimme 45 sekkaa.  
 
JS: Vähän pidempi väli. Suoraan meneminen näyttäisi aikamoiselta könyämiseltä. 
Ville huikkaa takaa, että kierretään oikealta niityn ja polun kautta kohti rastia. 
Nopeasti myönnyn ehdotukseen. Rastilla noin 8 henkilön porukka hajoaa niin että 
vain minä, Ville ja Jäppisen Eero lähtee kiertämään oikealta. Ennen niittyä Jäppinen 
hieman epäuskoisesti kommentoi reitinvalintaamme, koska suurin osa lähti suoraan. 
Loppujen lopuksi kiertomme on muita nopeampi. Rastikin löytyy varsin kivasti. Polun 
jälkeen tiheikkösuon ylitys ja siitä rastimäkeen könyäminen. Pieni suo mäestä 
havaiten ja pian rastin vieressä oleva kumpare osuukin jo silmään. Rasti löytyy 
ongelmitta. 
 
14-15 VL: Fyysinen lyhyt väli ison mäen päältä toiselle. Nyt mäki tuntuu jo jaloissa. 
Kohta saa taas juomaa, janottaakin jo. 
 
JS: Lyhyt siirtymäväli juomapaikalle. Alas suolle ja taas seuraavaan mäkeen. 
Tietenkin mäki kävellen. Iso kivi mäen toisella reunalla löytyisi sokealta 
mummoltakin. Ei muuta kuin rasti leimaan ja juomaan tielle. 
 



15-16 VL: Juomapaikalta vettä mahaan ja tietä pitkin kiertämällä rastille. Samaan  
aikaan lipulle pölähtää kärkimiesten letka, joka on meitä arviolta 15 min edellä. 
Rastilta 16 alkaa taas salmiakkihajonta. Samaan aikaan rastille tulivat myös sen 
letkan rippeet, jonka luulimme jo jääneen meistä. Tosiasiassa he olivat pummanneet 
tätä rastia ja saimme heidät kiinni. 
 
JS: Tiellä vaihdetaan Villen kanssa toisen hajonnan kulku ja todetaan että samalla 
lenkillä ollaan. Jäppinenkin osallistuu keskusteluun mutta hieman sekavaa tekstiä 
sieltä suunnalta. Ei tainnut lippu meidän junaan natsata. Tieltä metsään ja alas 
lammikon päähän. Siitä jyrkänteen yli kohti rastia. Pian rastikin näkyy edessä. 
Positiivisena yllätyksenä saamme pientä tuntoa huippujen vauhdista kun samaan 
aikaan rastille kurvaa yhden salmiakin edellä liikkuva kärkiryhmä. Ryhmää 
vetotehtävissä näyttäisi olevan Petteri Muukkonen ennen Tranchandia. O-P 
Koistinen näyttäisi olevan hyvävoimaisena mukana porukassa taistelemassa 
kärkisijoista. Arvioin että olen vartin kärkeä perässä. 
 
16-17-18 VL: Nämä rastivälit päätämme Jarkon kanssa sinnitellä kärkimiesten 
mukana. Vauhti on jopa siedettävää ja samalla voi kannustaa seurakaveria OP 
Koistista, joka muuten oli lopputuloksissa hienosti 10. 
 
JS: Ei muuta kuin junaan mukaan matkustajan paikalle. Vauhti tuntuu varsin 
sopivalta vähän heikkokuntoisemmallekin matkaajalle. Rasti tulee vastaan ilman sen 
suurempia kartanlukutehtäviä. Seuraava rasti on vielä sama isossa letkassa, ennen 
kuin edellä taivaltavat kaartavat ns. loppulenkille. Matkalla rastille 18 pitää nousta 
yksi jyrkkä mäki, jossa oikeastaan ensimmäistä kertaa alkaa jaloissa tuntumaan 
pientä puutumista. Matkaa taivallettu tähän mennessä noin 1 h 40 min. 
 
18-19 VL: Ehkä kärkiletkan opit ovat purreet, sillä reittiemme erotessa oma 
suunnistus alkaa sujua paremmin ja naulaan rastin 19. Mukana on nyt Jarkko sekä 
kaksi muuta kilpailijaa. Tällä porukalla matka jatkui lähes maaliin saakka.  
 
JS: Melko suoraa tekemistä. Ville siirtyy vetämään ennen vihreälle tuloa. Huutelen 
takaa, että hyvä suunta, siitä vain eteenpäin. Sujuvasti Ville suunnistaa edellä nenää 
pitkin läpi tiheän alueen, parin kiven kautta polun pätkälle ja rinteen ja ajouran kautta 
rastikivelle. Loistavasti toteutettu rastiväli. 
 
19-20-21-22-23 VL: Seuraavat lyhyehköt rastivälit etenemme enemmän ja 
vähemmän yhdessä, siten että pääasiassa minä tai Jarkko hoitaa suunnistustyöt 
porukan kärjessä. Rastit löytyvät mielestäni jopa yllättävänkin sujuvasti. Väsymys 
alkaa kuitenkin tuntua jaloissa ja tekee myös mieli juotavaa. Alkaisi olla aika ottaa 
seuraava geeli. Juomapaikka näyttää olevan noin 10 min matkan päässä. 
 
JS: Otan ohjat ja palaan vetohommiin. Samalla rastilla lähdettäessä vastaan tulee 13 
rastilla eri valinnan tehneet Ylistaron Istolahti ja Terän Karjalainen. Kierrän takaisin 
ajouralle, josta hetki sitten tulin. Haen juoksu-uraa vihreän läpi kohti edessä näkyvää 
jyrkkää mäkeä. Mäessä tunnen taas heikotusta jaloissa ja pientä krampin poikasta 
toisessa etureidessä. Päätän ottaa rauhallisessa vauhdissa kolmannen geelin ja 
samalla ajattelin että viimeistä geeliä pitää säästää rastien 28-30 tuntumaan, josta 
matka alkaa taittumaan kohti kotia. Mäen päällä Ville siirtyy edelle ja päätän seurailla 
tuttua paitaa. Hieman ennen rastia ylitetään jyrkännenotko, jossa Ville epäröi. 



Paikannan itseni ja rastikumpare löytyy suoraan.  Seuraavaksi lyhyt rastiväli samalle 
rastille kuin rasti 16. Ei ongelmia. Ennen rastia mäen päällä havaitsen jyrkänne-
kumpare-yhdistelmän. Siitä pudottelua kohti rastia. Taas lyhyt rastiväli mutta välin 
puolivälissä raastava pudotus ja uudelleen nousu isojen jyrkänteiden reunustamaan 
solaan. Nousen ylös rinnettä, kun havaitsen Villen ajautuvan huonosti ison 
jyrkänteen päälle takanani. Ajattelen että nyt voin hyvin säästellä voimiani ottamalla 
rauhassa, koska en pääse kuitenkaan karkuun. Rastikivi takarinteessä löytyy 
ongelmitta. Koska poikia ei vielä näy päätän jatkaa leppoista vauhtia kohti seuraavaa 
mäkeä. Ajaudun hieman liikaa oikealle rastimäkeen noustessa, joten joudun 
korjaamaan vasemmalle. Ennen rastia Ville, Istolahti ja Karjalainen liittyvät 
porukkaan. Rasti löytyy kumpareen takaa pienen pälyilyn jälkeen. 
 
23-24 VL: Tämä lyhyt väli on lopun putkiosuuden ensimmäinen rastiväli. Suon yli ja 
mäen rinnettä kohti kiveä, lippu näkyy kauas. Lisähuomiona täytyy todeta, että on 
ollut mukava juosta seurakaveri Arvo Paulinin tekemällä selkeällä ja hyvällä kartalla. 
 
JS: Ns. loppulenkki alkaa. Takana noin parin tunnin reissu. Arvioin että reilu tunti 
vielä edessä. Matkaväsymys alkaa tuntua kintereissä. Varsinkin ylämäet ottavat 
pelottavan inhottavasti etureisiin. Ville johdattaa tutun varmasti rastille 24. Ei vaadi 
suuria ponnisteluja itseltäni. 
 
24-25 VL: Pidempi väli alamäkeä tielle, sitä pitkin juomapaikalle ja lopulta ylös 
mäkeen. Tuttu paikka jo vuoden 2008 SM-viestistä. Juomapaikalla vettä vauhdissa 
niellyn geelin perään. Tuomo Istolahti vetää alkuosan ja itse vien meidät rastille, 
Jarkko antaa taustatukea jutteluetäisyydellä. 
 
JS: Mahdollisuus kiertää edessä oleva mäki oikealta suonotkoa pitkin tielle ja siitä 
juomapaikan kautta kohti rastia. Istolahti ottaa vetovastuun tuon reitin kautta. Tiellä 
Ville siirtyy edelle ja itse seuraan välittömässä tuntumassa. Vaihdetaan muutama 
sana tuntemuksista. Molemmat myöntävät matkan alkavan jo painaa. Rastille 
noustessa ei suuria juoksuhaluja ole, kun reisissä nipistelee krampin oloisesti. 
 
25-26 VL: Pitkällä matkalla ei jaksa kiivetä kaikkia mäkiä ja polulla juokseminen on 
helpompaa kuin maastossa. Niinpä kierrämme Jarkon vetämänä polkua pitkin lähes 
rastille asti. Lopussa kertyy vähän ylimääräisiä nousumetrejä ja jaloissa tuntuu pieniä 
kramppeja. Rasti löytyy pienen seisoskelun jälkeen. 
 
JS: Taas useampia reitinvalintamahdollisuuksia. Takaa huudellaan, että oikealta 
polun kautta. En itse olisi edes huomannut sitä valintaa. Myönnyn ilman suurempaa 
vastarintaa huuteluun. Siispä johdan joukon oikealle polulle. Polulta suon yli kohti 
rastimäkeä. Tässä kohtaa tulee kriittisen heikko valinta, kun tulee noustua turhaa 
pari jyrkempää jyrkännettä yli, kun olisi voinut vähän vasemmalta nousta paremmin 
notkoa pitkin rastille. Samalla nousussa molemmat reidet ilmoittavat varsin vahvoista 
krampeista. Ei hyvä. Ville löytää rastikiven notkosta ensimmäisenä. 
 
26-27 VL: Lyhyt väli, jolla Jarkko hoitaa vetotyöt ja naulaa rastin. 
 
JS: Lyhyt väli. Pakko mennä seuraavakin mäennyppylä yli kohti suon laitaa ja siitä 
rastille. Vedän tämän välin ja kerrankin vähintään sinne päin. 
 



27-28 VL: Pitkä väli, jolla jatkamme samaa linjaa kuin edellä. Vältetään nousuja. 
Niinpä suuntaamme alas polulle, sitten lammen rantaan josta suon laidasta 
löytynyttä hyvää kulku-uraa lähes rastille asti. Lippu löytyy hyvin. Vedän porukkaa ja 
koitan pitää vähän reippaampaa vauhtia polulla. Se ehkä kostautuu, sillä 
epätasaisemmalla suopohjalla jaloissa tuntuu taas nykäyksiä, mutta ei mitään sen 
pahempaa. 
 
JS: Ville ottaa vetomiehen roolin. Vähän vaihdetaan näkemyksiä, mistä juostaan  
rastille. Päädytään kiertämään Iso-Kypärä-lammikko polkua pitkin pohjoispuolelta 
sekä rastille suota pitkin koko rastimäki. Jälkeenpäinkin mietittynä hyvä valinta. 
Polulla vauhti nousee hieman ja erityisesti suon laitaa juostessa alkaa jaloissa ja 
oikeastaan koko miehessä tuntumaan heikkoja merkkejä jaksamistasossa.  
Noustessa kohti rastia Ville päästää ohitseen valittaessaan krampeista. Luen 
jyrkänteet ennen rastia väärin ja koukkaan vähän rastia ja samalla jään 
peränpitäjäksi neljän henkilön letkassamme. Tästä alkoi vaikeimmat hetket 
reissullani. Tiesin että nyt matka kääntyy kohti loppua ja enää pitää jaksaa vain pois 
täältä. Olo oli kuitenkin melko heikko. 
 
28-29 VL: Lyhyt väli pusikkoisen notkon yli. Suunnistan rastille asti ja yllätyn, kun  
Hauhon Aki Ylitalo on ohittanut meidät valehtelematta noin viidennen kerran tämän 
päivän aikana… 
 
JS: Yritin pitää pojat näkökentässäni, koska sillä tavalla pystyin pitämään edes 
jonkinlaista vauhtia. Omasta suunnistamisesta ei ollut puhettakaan. Rasti tuli 
vastaan kuitenkin telkkänä. 
 
29-30 VL: Porukassa pientä erimielisyyttä miten väli pitäisi juosta, mutta itse päätän 
mennä aika suoraan ja muut tulevat mukana. Ihan ok reitti. Lopussa porukan neljäs 
jäsen Teemu Karjalainen juoksee edellä, mutta alkaa sekoilla ja Jarkko sekä Tuomo 
leimaavat ensin. 
 
JS: Pudotimme polulle. Itse olisin hieman kiertänyt vasemmalta mutta en uskaltanut 
lähteä kiertämään kun muut suuntasivat metsään. Hieman pelotti ajatus jäädä tässä 
vaiheessa yksin vaeltelemaan. Letkan vanassa pyrin raahautumaan minkä jaksoin. 
Ennen rastia pääsin kuitenkin kuittaamaan pojat, kun havaitsin heidän epäröinnin ja 
karttaa katsoessa olin melko varma, että nyt pitäisi kääntää jyrkänteen edestä 
notkoa pitkin kohti rastia. Hip hurraa. Rasti löytyi niin kuin ajattelin. 
 
30-31 VL: Iso nousu alkumatkassa mäkien väliin, josta hienoja kallionpäällystöjä 
rastille. Leimaan meistä ensimmäisenä, mutta muut ovat aivan perässä. 
 
JS: Alas suolle ja kipuamaan taas seuraavaan mäkeen. Päätin naattia viimeisen 
geelin, jos siitä saisi jotain virtaa. Mäen loiventuessa pojat alkoivat juosta ja ajattelin 
että pakko yrittää roikkua. Pari tiukempaa rastia jäljellä. Kun rastille 35 jaksaa 
sinnitellä, sitten helpohkot juoksuvälit enää maaliin. Maasto oli harmittavan raskasta. 
Tuntui kuin koko ajan olisi ollut jyrkähköjä rinteitä ylös ja alas. Itsekin sain 
paikannettua oman olinpaikan ennen rastia sijainneesta isosta kivestä, kun Ville ja 
Terän Karjalainen siitä jotain mainitsivat. Rastikumpare näkyikin jo etumaastossa. 
 



31-32 VL: Tällä välillä on taas juomaa saatavilla. Hyvä niin, sillä on aika syödä 
viimeinen geeli. Laskeudumme mäeltä vihreän kautta tielle, jossa ohitamme 
väsyneen Niklas Saramäen. Juomisen jälkeen tiellä vitsaillaan vielä siitä, milloin 
loppukiri pitää aloittaa. Rastille menossa on pientä epäselvyyttä ja nousemme 10 
metriä liikaa. Lopulta lippu kuitenkin löytyy. Koko porukka on edelleen kasassa.  
 
JS: Tällä välillä saa juotavaa. Seuraava tavoiteltava paikka johon kitkutellaan poikien 
perässä. Tiputellaan metsää pitkin kohti tietä. Tiellä Ville, Karjalainen ja Istolahti 
alkavat hieman karata itseltäni. Ajattelen, että saanko matkustaa loppumatkan 
yksikseen. Vastaan tulee ambulanssi ja ajattelen että enää tässä vaiheessa ei tuosta 
ole minulle käyttöä. Pian edessä näkyy varsin väsyneellä askeleella taivaltava Lynxin 
Niklas Saramäki. Se tuo positiivisia fiiliksiä kun näkee muillakin olevan 
matkaväsymystä. Juomapaikalta laihaa mehua huiviin. Juomapaikanpitäjät 
tsemppaavat, ettei enää pitkä matka maaliin. Siitä saa pientä posifiilistä. En tiedä 
oliko mehusta hyötyä mutta jo hieman karkuun päässeet Ville ja Karjalainen alkavat 
taas lähestyä. Ennen metsään siirtymistä olenkin jo taas Villen kantapäillä. Ajattelen 
että voi olla että tänään otatetaan Villen kanssa loppusuoralla. Kuitenkin lähdettiin 
tieltä hieman huonossa kulmassa ja saamme könytä yhden nyppylän turhaa yli. Alas 
suolle polulle ja polkua pitkin kohti rastia. Rastinotko löytyy suoraan.  
 
32-33-34-35 VL: Kun kisaa on jäljellä enää 2-3 km vauhti alkaa kiihtyä ja se tuottaa 
ainakin minulle vaikeuksia. Sinnittelen seuraavat välit muiden mukana. Jarkko ja 
Tuomo I ovat kuitenkin vielä ihan lähistöllä. Saramäki on myös löytänyt jostain 
lisävoimia ja tavoittaa meidät uudestaan.  
 
JS: Alas suolle ja taas uuteen mäkeen könyäminen. Karjalainen nostaa vauhtia. 
Minusta ja Villestä ei ole vastaamaan siihen. Mäkeä ylös könytessä krampit 
etureisissä muistuttavat taas olemassaolostaan. Ville menee mäen päällä ohitseni ja 
johdattaa rastille. Lyhyitä välejä. Pitää jaksaa skarpata ettei tule enää tässä 
vaiheessa turhia pummeja. Ei jaksaisi enää yhtään ylimääräistä metriä. Villen 
perässä polulle, polulta rinnettä pitkin seuraavalle polulle ja siitä nousu kohti 
rastijyrkännettä. Ville lähtee mielestäni liikaa vasemmalle. Olen oikeassa ja kuittaan 
jopa vielä Karjalaisen edelle rastille. Tässä vaiheessa olin ensimmäisen kerran 
varma, että selviän kunnialla tästä reissusta ilman täydellistä tummumista. Lyhyt väli. 
Pudotan rinteessä aluksi hieman liian alas mutta korjauksen jälkeen rastikivi löytyy 
ongelmitta. 
 
35-36-37 VL: Kaksi viimeistä väliä ennen loppusuoraa. Alussa tiellä saan pojat kiinni 
vaikka Jarkon vetäessä vauhti ja matkan rasitukset tuntuvat jo. Rastille 36 menee 
muiden kilpailijoiden tekemä ura, jota on hyvä rallatella perille asti. Jarkko on yhä 
aivan edessäni. Viimeisellä rastivälillä väsyneet jalat eivät enää oikein nouse 
risukossa ja eroa alkaa syntyä, vaikka kuinka yritän. Jarkon selkä karkaa. Näen 
kuitenkin kun pojat leimaavat vikan rastin ja jatkan perään.  
 
JS: Pari pidempää juoksuvoittoista väliä jäljellä. Alas tielle ottamaan viimeiset 
vesihörpyt. Ajattelen asfalttitiellä, että rennosti juosten että jaksaa maaliin. Polulla 
Karjalainen tulee ohi. Ajattelen pystyväni seuraamaan. Kuitenkin jyrkemmässä 
kohtaa molemmat etureidet vähän hirttävät kiinni ja pitää ottaa pari kävelyaskelta. 
Terän puku karkaa etumaastoon. Ihmettelen ettei Ville tai Istolahti tule ohitseni. 
Ilmeisesti matka on tehnyt tehtävänsä molemmille. Seurailen uraa aukon yli mäen 



päällystää pitkin kohti rastia. Ura johtaa rastikivelle. Vikalle ajattelen kiertää 
vasemmalta polkua pitkin. Kuitenkin ohitse singahtava Ylistaron mies sai minut 
toisiin aatoksiin. Päätän lähteä seuraamaan häntä eli suoraa rastiviivaa pitkin. 
Etenemme kohti huonopohjaista maastopohjaa polulle. Polkua hieman mäkeä ylös 
ennen kuin suuntaamme kohti viimeistä rastia. Olisi kannattanut vieläkin pidemmälle 
juosta polkua ja kiertää huonoa maastopohjaa. Kun pääsin pois huonosta 
maastopohjasta, Niklas kirmaa oikealta eteeni ja Istolahti vasemmalta. Vedän rastille 
Niklaksen perässä. 
 
37-M VL: Loppuviitoituksen saan mennä omaa vauhtiani, lopussa ohittamani juoksija 
on jäänyt kauemmas ja pojat otattavat kannustuksen perusteella ihan tosissaan 
edelläni. Aurinko paistaa, olo on väsynyt mutta tyytyväinen, reissu tehty. Vielä 
maalileimaus, järjestäjältä ”ok” ja sitten homma on paketissa. Pienet spekulaatiot 
muiden matkalaisten kanssa ja tulostaulun kautta kotiin. Tuloksena 35. sija, uran 
paras pääsarjan SM-sijoitus. Ei aihetta hurraa-huutoihin, mutta jotain nyt kuitenkin. 
Hyvä maasto, rata ja matkaseura tekivät tästä ihan kannattavan kisan osallistua. 
Ehkä sitä voi silti taas pari vuotta odotella seuraavaa kertaa.     
 
JS: Olin matkan aikana hieman pelonsekaisin tuntein mietiskellyt että varmaan joku 
loppuotatus on mahdollista. Niklas avaa sellaisella vauhdilla, että haluaa pitää 
sijansa. Itse myös yritän laittaa vielä kaikki peliin, jotta pystyn pitämään Istolahden 
takana. Ero Niklakseen pysyy samana mutta niin näyttää pysyvän myös taaksepäin. 
Loppukirissä takareidet muistuttavat krampeista maaliviivan ylittyessä. Kaiken 
kaikkiaan, vaikka alku oli suunnistuksellisesti heikko, niin maaliin päästiin 
vähintäänkin posifiiliksissä. Väsyneenä mutta onnellisena. 
 
Reittiin voi tutustua SM-ep:n kisasivuilta reittihärvelistä 
http://www.hyvinkaanrasti.fi/kilpailut/sm2014/ 
 
Tulokset: 1. Boström 2.37.39 2. Anttolainen +11 3. Heinaro +1.33 10. Olli-Pekka 
Koistinen +3.29 33. Jarkko Saarinen + 37.05 35. Ville Luoma +37.33 40. Tomi Närvä 
+44.46 



Lajiesittelyssä rogaining 
 
Syyskuun alussa, 9.9., järjestettiin Hiki-rastien yhteydessä ensimmäinen HiKi 
rogaining sprint -tapahtuma, jossa ratamestarina toimi itsekin mm. Kalevan 
kierroksen rogainingiin osallistunut Kari Mamia. Tätä Suomessa vielä suhteellisen 
tuntematonta kestävyysurheilulajia saapui Kisakalliolle kokeilemaan 16 suunnistajaa, 
jotka osallistuivat tapahtumaan joko yksin tai pareittain. 
 
Rogaining-suunnistus on lähtöisin Australiasta. Yliopistot järjestivät vuorokauden 
kestäviä vaelluksia, joiden rasteilla sai käydä haluamassaan järjestyksessä. 
Kilpailulajiksi rogaining muodostui 1970-luvulla, jolloin perustettiin ensimmäiset 
lajiliitot. Lajin ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailut käytiin Australiassa vuonna 
1992. 

Rogaining-kilpailuissa liikutaan 2–5 -henkisin joukkuein ja joukkueen jäsenten on 
koko kilpailun ajan kuljettava yhdessä. Kilpailun pituus mitataan käytettävissä 
olevana aikana eikä kilometreinä kuten perinteisessä suunnistuksessa on totuttu. 
Hiki rogaining sprintin maksimisuoritusaika oli kaksi tuntia. Vaikka kaksi tuntia ei 
suunnistajan korvaan varsinaisesti kuulosta sprintiltä, on se kuitenkin lyhyt aika 
verrattuna lajin arvokilpailujen kestoon, 24 tuntiin. Parhaiden oletetaan ehtivän 
taivaltaa vuorokauden aikana noin 130 kilometriä. 
 
Kilpailijoiden tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon pisteitä käymällä 
eriarvoisilla rasteilla haluamassaan järjestyksessä annetun ajan puitteissa. Annetun 
enimmäisajan ylittäminen johtaa pistevähennyksiin. Kilpailuohjeissa annetaan suurin 
sallittu myöhästymisaika, yleensä 15–30 minuuttia, jonka ylittyessä joukkue hylätään. 
Kartat, joita voi olla useita ja joiden mittakaava on tavallisesti 1:10 000 – 1:50 000, 
jaetaan joukkueille etukäteen ja omaa reittiä saa suunnitella pitkäkestoisimmissa 
kisoissa jopa kolme tuntia ennen kilpailuajan alkamista.   

Kilpailuohjeissa on usein annettu lista pakollisista varusteista, joita täytyy kuljettaa 
mukanaan koko kilpailun ajan osallistujien turvallisuuden vuoksi. Kilpailijat saavat 
palata kilpailukeskukseen syömään, juomaan, lepäämään ja vaihtamaan 
varusteitaan milloin vain.  

Voittopalkintoja tärkeämpää on rastien löytämisen riemu, hyvä tunnelma ja uusien 
ystävien tapaaminen. Laji sopii niin suunnistajille ja seikkailu-urheilijoille kuin 
tavallisille kuntourheilijoille, partiolaisille, retkeilijöille ja muille ulkoilusta innostuneille. 

Kilpailuja on listattu muun muassa sivuille http://www.rogaining.fi/calendar/ ja 
http://www.rogaining.com/. Kilpailuihin osallistuminen ei vaadi lisenssiä vaan kilpailut 
ovat avoimia kaikille. Kannattaa kokeilla! 

Essi Kangasaho 

Lähde: www.rogaining.fi 



Prisma-rastit 2015 – missä mennään 

 
Hiidenkiertäjien perinteiset Prisma-rastit jatkuvat myös ensi vuonna. Kisapäivä on 
14.5.2014. Kilpailu on samalla Huippuliigan ensimmäinen osakilpailu sekä MC- 
karsinta. Lisäksi se on kansainvälisen liiton, IOF:n maailmanrankiosakilpailu (WRE). 
Toteutettava televisiointi merkitsee meille hyvää lisänäkyvyyttä.  
 
Eliittisarjoissa kilpaillaan lyhennetyillä pitkillä matkoilla. Muut kuin eliittisarjat 
kilpailevat keskimatkoilla ja yli 50-vuotiaat pitkillä matkoilla. Kilpailumaasto on 
Sammatissa Lohilammen ja Suomusjärven välinen alue. Siellä on pidetty 25 vuotta 
sitten Finlux-rastit. Tavoitteenamme on suunnitella ja toteuttaa taas kerran parhaan 
A-luokan kilpailut niin huipuista kuntoilijoihin kuin lapsista mummoihin ja vaareihin. 
 
Valmistautuminen on käynnistetty maanomistajien lupien selvittämisellä. 
Kisamaaston osalta luvat ovat kunnossa. Kaikki maanomistajat ovat suhtautuneet 
kovin myönteisesti kilpailuun ja maaston käyttämiseen jatkossa myös seuran 
kuntosuunnistuksiin sekä harjoituksiin. Lisäksi on saatu luvat riistanhoitoyhdistyksiltä 
(Karjalohja ja Sammatti) ja ympäristöviranomaisilta. Valvojan kanssa on käyty 
ensimmäiset keskustelut ja sovittu jatkosta. Tässä kaikessa olen saanut erinomaista 
tukea ja apua monilta kovissa liemissä keitetyiltä seuran jäseniltä. Lämmin kiitos 
tästä teille. 
 
Ake on aloittanut kartan täydennyksen, joten meillä on tiedossa jälleen huippukartta. 
Jarkko on tehnyt monta reissua kilpailumaastoon sekä luonnostellut ensimmäiset 
radat ja ratavaihtoehdot kilpailijoiden pään menoksi. Toteutussuunnitelman 
ensimmäinen versio on työpöydälläni, ja sen pohjalta kilpailuorganisaation 
vastuuhenkilöiden rekrytointi on käynnissä. Minulla on listalla jo monta nimeä. 
Hiidenpiiat ehtivät ensimmäisenä pitää jo ensimmäisen kokouksensa. Hyvällä tiellä 
olemme. 
 
Minulla on tavoitteena löytää marraskuun aikana loput vastuuhenkilöt. Koko 
organisaation aloituskokous pidetään jossain vaiheessa tammikuuta, jolloin 
käynnistyy todellinen ja laaja valmistautuminen. Kilpailujen toteuttamiseen tarvitaan 
taas talkooväkeä: nuorta voimaa, intoa sekä vanhempaa kokemusta – kaikkia teitä. 
Toivon, että varaatte jo nyt toukokuun alkuun muutaman talkoopäivän ja tietysti 
varsinaisen kilpailupäivän. 
 
Etenemisestä tiedotetaan seuran sivuilla, sähköpostilla ja puhelimella sekä kaikissa 
seuran tilaisuuksissa. Olkaa kuulolla! 
 
Tehdään yhdessä laadukkaat kisat. Hyvää loppusyksyä ja joulun odotusta kaikille 
hikiläisille! Ollaan yhteyksissä. 
 
Juhani ”Jussi” Ahola 
 
kilpailunjohtaja 
 
p. 044-2128637 
ahola.juhani@luukku.com



Syyskokous  

 
Hiidenkiertäjien sääntömääräinen syyskokous pidetään Lohjalla Länsi-Uudenmaan 
Säästöpankin kerhohuoneella (Laurinkatu 48) klo 18.30 alkaen. Tule paikalle! 
 

 

Talven salivuorot ovat alkaneet 

 
On se aika vuodesta, kun illat pimenevät, ulkona on märkää ja Hiidenkiertäjien 
salivuorot alkavat. Tänä talvena on kaksi vuoroa, joista toinen tarkoitettu koko 
seuran väelle ja toinen nuorille ja lapsille. Yleinen salivuoro pidetään Roution koululla 
tiistaisin klo 18.30–19.30 ja nuorille tarkoitettu vuoro Harjun koululla torstaisin klo 
19.30–20.30.  
 
Tiistain vuorolla tehdään lähtökohtaisesti kuntopiiriä, mutta joskus voi lisukkeena olla 
karttaharjoituksia, juoksukoordinaatiota, venyttelyä yms. Kuntopiiriin voi yhdistää 
ennen salivuoroa juostavan verryttelylenkin, joka lähtee n. klo 17.45. Vauhti on 
rauhallinen, joten lenkki soveltuu kaikille. Muistakaa heijastimet, sillä illat ovat 
pimeitä! Torstain vuorosta tulee lisää ohjeita, kun ne tarkentuvat. Kaikki mukaan 
lihaskuntoa parantamaan!  
 
Tiistain salivuoron vetäjänä toimii Jarkko Saarinen. Lisätietoja saa soittamalla 
Jarkolle 044 306 4001 tai sähköpostitse jarkko.saarinen@luukku.com.  
 

Nyt on vielä koko talvi aikaa harjoitella Louna-Jukolaa ja muita ensi kesän kisoja 
varten. Vauhdikkaita lenkkejä kaikille, hiki pintaan! Kuva: Essi Kangasaho
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