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Saapi harjotella ja lenkkeillä 
PUHEENJOHTAJA JANI HARJU 

”Pittää sitä lenkiläki käyä…”, tuttu sanonta. Mieki 

kävin just hiihtolenkilä, eilen potkiskelin palloa, tois-

sapäivänä sähläsin vankilasäänöilä ja olipa viikola yks 

sosiaalipunttiki.  

Aikanhaan ko vielä yritti harjoitella, niin yksin viihty 

monta tuntia pururaan valossa, nykyhään urheilemi-

sesta on tullu enempi sosiaalisempaa. Sama ilmiö on 

käyny lapsilekki, joukkuelajit kerrää enimmät matk-

haan ja yksilöpuolela yhä harvemmat hersteenit pai-

navat yksin menehmään pimmeissä ja satheisissa 

olosuhteissa. Onneksi meilä ponnessa on näitä hers-

teenejä, jokka ei pimeätä tai saetta karta! 

Mie nostan pipoa kaikile niile, jokka oikeasti harjoitte-

levat. Määrätietonen toiminta tavotheen savuttami-

seksi on semmoista toimintaa, joka ei kaikile sosiaali-

puntin tekijöile sovi. On mukava seurata erilaisista 

verkon tarjoamista harjoittelupäiväkirjoista, joissa 

oikeasti harjoittelevat laittavat tekemisensä ylös. Häy-

tyy rohki sanoa, että näkkyy olevan meän seuran 

hersteeneilä oikea tekemisen meiniki, mutta sitä se 

huippu-urheilu vaatiiki: oikeanlaista tekemistä oikee-

haan aikhaan! 

Mutta, nostan mie pipoa niilekki, jokka lenkkeilevät. 

Seki on tärkeää hommaa ja jokainen voi ottaa oman 

tavotheensa lenkkeilyn määrän nostamiseksi. Itte 

olen ainaki huomannu sen, että ko ottaa jonku urhei-

lullisen tavotheen, niin on aivan eri hyä motivaatio 

käyä lenkiläki. 

Hyviä harjoittelu- ja lenkkeilykelejä sekä hyvää joulua 

toivottaen. 

Jani 
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Managerin mietteitä 
TEKSTI ANTTI EKONOJA, KUVA www.antin.net/huippu 

Hiihtosuunnistuskausi on käynnis-

tynyt, Ylläksellä kärkimenijämme 

esittivät jo vakuuttavia suorituk-

sia, vaikka harjoituskausi on vasta 

meneillään. Allekirjoittaneella sen 

sijaan ei suksi vielä kulkenut riittä-

vän liukkaasti; ”onneksi” tärkeim-

mät kilpailut ovat vasta helmi–

maaliskuussa.  

Hisutalven päätavoite maajouk-

kuemiehillämme on maaliskuun 

MM-kilpailut Ruotsissa. Siellä mm. 

Olli-Markuksella on puolustetta-

vana parin vuoden takainen keski-

matkan MM-kulta. Jos alkukausi 

menee nappiin, niin Olli-Markus ei 

välttämättä ole ainoa Ponnen 

värejä edustava kilpailija Suomen 

joukkueessa… 

Kotimaan laduilla Ponsi hakee 

luonnollisesti myös kovaa viesti-

menestystä. Sekä miesten SM-

viestissä että Lumi-Toukolassa 

Ponsi on parhaimmillaan ollut 

hopealla. Tällä kaudella yritetään 

kirkastaa niitä mitaleja, miksei 

vaikka molempiakin… 

Hisukauden aikana monien mie-

lessä pyörii myös jo tuleva kesä-

kausi. Ensimmäinen yhteisleiri 

pidettiin jo joulukuun alussa. Lei-

rillä luotiin yhteishenkeä tulevan 

talven reeneihin ja suunniteltiin 

kevään leiritystä. Ja toki testijuok-

sussa katsastettiin, millainen hiih-

tojumi kenenkin juoksulihaksissa 

on.  

Ensi kesäkaudelle Ponsi on pyrki-

nyt kehittämään urheilijoiden 

kokonaisvaltaista valmennusta. 

Urheilijoiden taustalle on kerätty 

tukitiimi, jossa on osaamista mm. 

fyysisen valmennuksen, taitohar-

joittelun, harjoitusanalyysien, 

lääketieteen, ruokavalion, fysiote-

rapian ja hieronnan osa-alueilta. 

Niin kuin Suomen vuoden valmen-

tajana palkittu Pasi Ikonen sanoi 

kiitospuheessaan Suunnistusliiton 

juhlagaalassa; harvoin yksi ihmi-

nen (valmentaja) osaa kaikkea, 

vaan huippu-urheilijoiden taustal-

le on tärkeää saada toimiva tiimi, 

jolla on osaamista monilta osa-

alueilta. Pasi itsekin korosti ole-

vansa Minna Kaupin valmentajana 

juurikin ”vain” yksi osa Minnan 

taustatiimiä. 

Ennen lumien lähtemistä (tällä 

kerralla koskee myös eteläistä 

Suomea ) on kuitenkin edessä 

siis jännittävä hisukausi. Kun vuosi 

vaihtuu, alkaa viimeistään harjoi-

tusladuilla tahti kiihtyä kohti maa-

liskuun huipennuksia. Ritiksen 

vitonen tulee erittäin tutuksi mo-

nille Ponnen urheilijoille. Siispä, 

näkymisiin vaikkapa Makkaravaa-

ran tai ”hiekkakuopan” nousuissa! 

 

Hyvää joulua ja menestyksekästä 

uutta vuotta! 

Antti Ekonoja 

Ponnen huippusuunnistustiimin 

vetäjä 
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Huippusuunnistustiimin kuulumisia 
  TEKSTI TIMO AUTTO, KUVA ANTTI EKONOJA 

Olen iloinen saadessani tuoda 

esille Pellon Ponnen huippusuun-

nistuksen tämän hetkistä tilaa. 

Pohjoinen piristysruiske eteläve-

toisen lajin kartalla voi paremmin 

kuin koskaan. Pellon Ponnen unel-

mat ovat vuosi vuodelta parem-

min saavutettavissa. Kehitystä 

tapahtuu ja ainoa kysymysmerkki 

on se, että pysyvätkö etelän 

mahtiseurat kohta enää perässä? 

Muistan viime syksyisen hetken 

Pallaksen juurella Vuontispirtillä, 

jossa seuran manageri Antti Eko-

noja avasi minulle Ponnen tulevai-

suutta käytännön toimintoihin 

liittyen. Silloin syksy oli jo pitkällä 

ja suunnistus melkeinpä unohduk-

sissa juuri päättynen kauden 

takia. Managerin visiot ja asioihin 

tarttuminen saivat minut 

melkeinpä siinä hetkessä syt-

tymään liekkiin innostuksesta. 

Viimeistään silloin tajusin, että en 

ole vain yllätysvalmiin suunnis-

tusseuran urheilija. Olen urheili-

jana huippusuunnistusseurassa, 

joka on nykyään todellinen uhka 

kesällä ja talvella missä tahansa 

suunnistuskilpailussa. 

Managerin visiot seuran ammatti-

maisuuteen nähden ovat nyt 

käyneet toteen. Pellon Ponnen 

taustajoukoissa toimii nykyään: 

lääkäri, fysioterapeutti, hieroja, 

valmennuksen mentori, taitohar-

joitusten analysoija jne. 

Oikeastaan nämä kaikki ovat jo 

olleet aikaisemminkin  Ponnen 

huippusuunnistuksen taustalla, 

mutta nyt Ponsi on ammattimais-

tunut ja ottanut kaiken sisällään 

pitämän erityisosaamisensa käyt-

töön. Väittäisin, että kasaan saatu 

verkosto olisi äärimmäisen kova 

sana missä tahansa suunnistuksen 

huippuseurassa. Päästäkseen 

huippusuorituksiin on urheilijalla 

oltava tukiverkko kunnossa ja nyt 

se on kunnossa myös Pellon Pon-

nessa. 

Suunn istusmaai lman vuo-

denkierrossa on hiljaisin aika juuri 

ohitettu hiihtosuunnistuskauden 

alkamisen myötä. Kauden aloitti-

vat perinteisesti kovat kansain-

väliset Ensilumen rastit Ylläksellä. 

Ponsi aloittikin nuo kisat oikein 

hienosti. Varsinkin sunnuntaina 

pitkältä matkalta tulleet miesten 

pääsarjan sijat 1. (Olli-Markus 

Taivainen) ja 4. (Juho-Matti 

Taivainen) ovat mitä mainion 

kauden avaus. Menestyminen 

onkin hyvä merkki siitä, että Ponsi 

aikoo edelleen olla hiihtosuunnis-

tuksessa yksi Suomen ja maailman 

ehdottomia kärkiseuroja. 

Kesäsuunnistusaivoja ei ole varaa 

laittaa narikkaan talvellakaan. 

Äskettäin huippusuunnistus-

ryhmämme leireilikin Rovanie-

mellä tehden mm. yhden ihan 

puhtaan vaativan kesäsuunnistu-

sharjoituksen lumesta ja varsin 

kovasta pakkasesta huolimatta. 

Kyseinen leiri oli ainoastaan 

kahden päivän mittainen ja sen 

rooli olikin lähinnä informatiivinen 

ja henkeä nostattava. Paikalle 

päässeet urheilijat olivatkin hy-

vällä tuulella ja nälkä harjoitte-

luun oli selkeästi aistittavissa. 

Jatkossa tulee seuramme 

panostamaan leiritykseen entistä 

enemmän. 

Tulevana keväänä, kun taas suun-

nistetaan sulissa maastoissa on 

Ponnella laittaa lähtölakanan alle 

kaksi kovaa vahvistusta. Suun-

nistajat nimeltä: Markku Isokoski 

ja Jesse Martelius ovat entuude-

staan ponsilaisille tuttuja ja varsin 

ponsihenkisiä nuoria kestävyysur-

heilijoita. Näillä uusilla vahvistuk-

silla on vahva merkitys kun raken-

netaan menestysjoukkueita 

tärkeimpiin viestitapahtumiin, 

kuten Tiomila ja Jukolan Viesti. 

Uusilla kasvoilla on myös usein 

paljon muuta merkitystä, kuten 

joukkuehengen kasvu ja tuovatpa 

vahvistukset usein myös ihan 

uutta tietoa esimerkiksi harjoitte-

luun.  

Uudet vahvistukset on toivotettu 

tervetulleeksi ja pääjuonia tulevai-

suuteen punottu. Varteen otet-

tava huippusuunnistusseura Pel-

lon Ponsi pohjoisesta kulkee tällä 

hetkellä kovaa vauhtia kohti 

tavoitteitaan entistä korkeam-

malla huipulla.  

-Tinke 

Tiomila-joukkue 2010 
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Vuosi 2010 
OLLI-MARKUS TAIVAINEN 

Niin siinä kävi, että kesällä 2010 

minusta tuli maajoukkueratsu. 

Kierrettyäni koko hiihtosuunnis-

tuksen maailmancuptarjonnan 

jatkoin samalla höökillä koko ke-

säkiertueen lävitse. Kansainväli-

nen läpimurto jäi odottamaan 

tulevia kesiä, vaikka isoja korjauk-

sia se ei olisi vaatinut tänäkään 

kesänä. 

Varusmiespalvelus Urheilukoulus-

sa toi omat haasteensa vuoden 

toteutukseen. Kehittäviä harjoi-

tusjaksoja ei kisaruljanssin aikana 

ehtinyt viettämään, joten aiem-

milta vuosilta tuttu huippuisku 

pääkisoissa jäi tulematta. Palvelus 

Puolustusvoimissa jatkuu, kun 

sain ammattimaisen urheilusatsa-

uksen mahdollistavan pestin Kai-

nuun Prikaatista. Valmennusta ja 

liikuntakoulutusta sisältävät työ-

päivät takaavat mahdollisuuden 

urheilla ja menestyä. Valmistautu-

minen vuoden 2013 MM-

kotikisoihin on jo siis vauhdissa, 

vaikka kahdet saman tason arvo-

kisat välissä käydäänkin. MM-

menestykseen pyrkimisen lisäksi 

saan siis valmentaa Suomelle pa-

rempikuntoista reserviä. 

Seuran tavoitteet ovat tulevaisuu-

dessa yksilömenestyksen lisäksi 

suurviestimenestyksessä. Jo vies-

timenestyksemme vuoksi minun 

tulee pyrkiä maailman valioiden 

joukkoon, sillä voittava joukkue 

tarvitse voittavan ankkurin. Halu-

an olla niin kova luu, että seura-

veljeni luottavat minuun ja uskal-

tavat sitä kautta tehdä tasoisiaan 

suorituksia. 

Hisukausi on käynnissä ja ponsilai-

sia tuloslistojen kärkipäät täynnä. 

Joulupukilta toivon, että lähitule-

vaisuudessa tuloslistat ovat kesäl-

läkin yhtä yksitoikkoista luettavaa.  

Suomen Tunturisuunnistus 2011 
VUONTISPIRTILLÄ 6.-7.8.2011 

Suomen Tunturisuunnistus 2011 järjestetään Pellon Ponnen toimesta 6.-

7.8.2011 Enontekiöllä Pallas-Ounastunturin kansallispuiston alueella. Kilpailukes-

kuksena toimii Vuontispirtti. 

Pallas-Ounastunturit ovat ihanteellisia nautinnolliseen ja haastavaan tunturisuun-

nistukseen. Korkeuseroa riittää, mutta maastopohja on silti suurimmalta osalta 

nopeakulkuista kangaspohjaa. Ratamestarityössä pyrimme siihen, että reitinvalin-

tatehtäviä tulee eteen; suoraan meneminen ei ole aina nopein reitti. Tervetuloa 

kokemaan kaikkien aikojen tunturisuunnistus! 

Kisasivut avattu osoitteessa: 

http://www.pelpo.net/tunturi2011 

Maajoukkueratsu. 

http://www.enontekio.fi/
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Kuvia keväältä 2010 
KUVAT TIMO AUTTO 

Tiomila 2010: 

Vas. Olli-Markus kaartamassa 

yleisörastille 

 

Oik. OMa loppusuoralla tuomas-

sa Ponnen värejä sijalle 59. 

 

 

Auton Timo ja Pantsarin Taneli 

Finspångin leirillä ”aivan  

kartalla”. 

 

 

 

Vas. Jyri Uusitalo 

 

Oik. Emppu leimaa Kirkkonum-

men SM-sprintissä. 

 

 

 

 

Ponsiparkki. 
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Tornionlaakson Rastipäivät 2010 - 

Rastipäivien väki tyytyväistä 
TOMMI UUSIMÄKI 

Pellon Ponsi järjesti vuoden 2010 Tornionlaakson Rastipäivät legendaarisissa Karjalaisen maastoissa. Kilpailuja 

kehuttiin hyvien ratojen lisäksi poikkeavaisuudestaan ja omaleimaisuudestaan. 

Vas. Lasten lähdön touhuja 

lauantaina 

 

Oik. Karjalaisen kankaat sopi-

vat kulkukelpoisuudeltaan 

niin lapsille kuin aikuisillekin. 

 

 

Vas. Ponsilaisjunnut menes-

tyivät kisoissa hyvin. 

 

Oik. Iisun junnu leimaamassa 

supparastilla. 

 

 

Koo-Vee:n sodankyläläisvah-

vistus Kalle Onnela ja Deltan 

kemijärveläinen Matti Kivelä 

tunnetaan ”tossumiehinä”, ja 

maastot saivatkin miehiltä 

vuolaat kehut. 

 

 

Vas. Miesten sarjan kärkikol-

mikko Tuomas Kari (AngA), 

Matti Kivelä (Delta) ja Jouni 

Kujala (Pohjant). 

 

Oik. Pantsarin Anni voitti tyt-

töjen D12TR-sarjan. 
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Suunnistus—Terveellistä  liikuntaa kaikille 
TEKSTI VESA JOONA, KUVA JA KAAVIO TOMMI UUSIMÄKI 

Pellon Ponsi järjesti kesän 2010 aikana 18 kertaa iltarastit ja järjestämisvuo-

rot oli jaettu 15 ratamestarin kesken. Suorituksia niissä kertyi 542 kpl. Kasvua 

edelliseen vuoteen oli 5%. 

Ahkerimmat rasteilla kiertäjät olivat Veijo Ekonoja, Kyösti Mäkikyrö ja Teller-

vo Uusitalo käytyään kaikilla iltarasteilla suunnistamassa tai järjestämässä 

iltarasteja. 

Ahkerimmat kävijät palkittiin  26.11 Ritavalkean hiihtomajalla järjestetyissä 

kauden päätös juhlissa. Tällä kertaa ahkerista kävijöistä puukon saivat  Teller-

vo Uusitalo, Kyösti Mäkikyrö, Raija Ekonoja, Tarja Alaniva ja Mimma Vittikko. 
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Ponnen ykkösjoukkue suunnisti 

Kytäjä-Jukolassa sijalle 53. Jouk-

kueessa juoksivat Taneli Pantsar, 

Jari Sipilä, Janne Häkkinen, Sa-

muel Vainiomäki, Antti Ekonoja, 

Juho-Matti Taivainen ja Olli-

Markus Taivainen.  

Ponnen kakkosjoukkueen ko-

koonpano eli vielä kisapäivänä-

kin Pekka Suorsan sairastuttua. 

Lopulta joukkue juoksi varamiehi-

senä sijalle 204. Joukkueessa 

suunnistivatTommi Uusimäki, Kai 

Paavola, Seppo Mäkinen, Jani 

Harju, Jyri Uusitalo, Jaakko Ter-

vo ja Timo Autto.  

 

Peeran tunturirasteilta kol-

moisvoitto Kilpisjärven juhan-

nuksessa. 

 

 

 

Kalevan Rastiviestit ja PSM-

pikamatka suunnistettiin 

Haukiputaalla. 

Vas. JaTe Tervo vei miesten 

viestin kakkososuutta. 

Oik. Marke Joona naisten 

viestissä. 

 

Vas. Ekonojan Veijo Kalevan 

Rastiviestissä. 

 

Vuopion Aino voitti sunnun-

taina suunnistetulla PSM-

keskimatkalla kultaa D16-

sarjassa. 

Kuvia kesältä 2010 
KOONNUT TOMMI UUSIMÄKI, KUVAT ANTTI EKONOJA, TIMO AUTTO, TOMMI UUSIMÄKI, ARTO VILPPOLA 
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