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Jukolan viestin kärkitaistoissa 

 

Joutsenon Kullervo on ollut suunnistuksen Jukolan viestissä 15 kertaa 20 parhaan joukossa ja 
kaksi kertaa ankkuriosuudella tiukassa voittokamppailussa. Kullervo on myös kaksi kertaa 
ollut järjestämässä Jukolaa, vuosina 1964 ja 1989. 

Jukolan viesti aloitettiin 1949. Kahteen ensimmäiseen viestiin joutsenolaiset eivät 
osallistuneet, mutta kolmannessa Jukolassa Lahdessa 1951 Kullervo oli 20:s. Seuraavana 
kesänä Hämeenlinnassa tuli jo 14. sija seitsikolla Kalle Kakkola, Viljo Ohvo, Viljo Sinisalo, 
Erkki Arminen, Unto Arminen, Antti Ahtiainen ja Onni Lallo. 

Kullervo kuului 50-luvulla maan parhaisiin suunnistusseuroihin. Karkkilassa 1958 joukkue oli 
neljän osuuden jälkeen kymmenen parhaan joukossa, mutta hiipui lopussa 15. sijalle. Jukolan 
viestiin liittyy aina yllätyksiä ja dramatiikkaa. Esimerkiksi 1959 Vammalassa Kullervon Eero 
Kakkola pääsi toiselle osuudelle kahdeksantena, mutta yön pimeydessä hänen lamppunsa 
sammui. Eero pääsi vaihtoon vasta 45 minuuttia kärjen jäljessä 38. sijalla, eikä kärkeä 
pystytty enää saavuttamaan. 

Valkealassa 1960 Kullervon joukkue taisteli kärjen mukana niin, että Aaro Arminen tuli 
viimeiseen vaihtoon neljäntenä. Ankkuriosuudella Unto Armisella ei kuitenkaan ollut paras 
päivänsä ja maalissa Kullervo oli 12:s. 

Kullervolla oli 1960- ja 1970-luvuilla paljon hyviä suunnistajia, ja monessa Jukolan viestissä 
menestyminen kaatui siihen, että kakkosjoukkueen miehet pitivät kovempaa vauhtia kuin 
ykköseen valitut. Muutaman kerran kakkosseitsikko oli maalissakin ykkösen edellä. 

Yhteisharjoitukset, hyvä seurahenki ja onnistunut taktiikka, esimerkiksi oikean 
juoksujärjestyksen löytäminen, auttoivat joutsenolaisia 1970-luvulla. Seuralla ei ollut 
huippusuunnistajia, mutta Jukolassa tavalliset kansallisten kisojen kiertäjät venyivät 
muutaman kerran päihittämään osuuksillaan kansainvälisten kilpailujen tähtiä. 

Kytäjän korvessa 1970 Kullervo teki historiaa. Se johti viestiä kahdessa vaihdossa ja pääsi 
ankkuriosuudelle ensimmäisenä. 

Joutsenon miehet olivat kärjen mukana alusta asti. Avausosuudelta tuli neljäntenä Kullervon 
kakkosjoukkueen Reijo Kohonen ja viidentenä ykkösen Emil Ruuskanen, kärki oli 
näköetäisyydellä. Toiseen vaihtoon tuli ykkösen Risto Valtonen sijalla 11 ja kakkosen Ossi Jähi 
seuraavana. 

Kolmannen osuuden jälkeen kärjessä oli Kullervon ykkösen Pekka Valtonen ja toisena vaihtoi 
10 sekuntia jäljessä kakkosjoukkueen Erkki Kemppinen! Joukkueet kärjessä tietysti 
vaihtelivat maastossa. Neljänneltä osuudelta kakkosen Pentti Lautala tuli neljäntenä ja 
ykkösen Eero Kakkola yhdeksäntenä. Sen jälkeen kakkosjoukkue alkoi hieman pudota. 

Viidennen osuuden jälkeen Kullervo oli kolmas, Teuvo Sinkkonen vaihtoi reilut neljä 
minuuttia kärjen takana. Vesa Airas kuudentena miehenä juoksi kuitenkin kärjen kiinni ja 



rynnisti viimeiseen vaihtoon ensimmäisenä ennen Helsingin Suunnistajien Juhani 
Salmenkylää ja Asikkalan Raikkaan Heino Avikaista. 

Ankkuriosuudella Pentti Tiira taisteli sitkeästi, mutta takaa tuli viestin MM-mitaleita saaneita 
maajoukkuemiehiä, ja maalissa Kullervo oli viides. 

Jukolan voitto on ollut lähimpänä Ruokolahdella 1977. Kullervo ei silloin kuulunut 
suosikkeihin, sillä edellisenä vuonna oli tullut vain 21. sija ja siitä joukkueesta 
maajoukkuemies Jorma Karvonen oli siirtynyt toiseen seuraan ja Väinö Patama oli joutunut 
jalkaleikkaukseen. 

Ruokolahdella aloitti Pentti Tiira. Hän tuli vaihtoon kuudentena. Hannu Immonen tuli 
kakkososuudelta 21. sijalla ja Markku Lähde oli seuraavan osuuden jälkeen 13:s, mutta kärki 
meni vain reilun minuutin edellä. Markku Pietikäinen nosti Kullervon yhdeksänneksi ja Oiva 
Solehmainen seitsemänneksi. 

Kuudennelta osuudelta viimeiseen vaihtoon tuli neljä suomalaista ja neljä ruotsalaista seuraa 
13 sekunnin sisällä, mukana Kullervon Vesa Airas. Ankkurina kärjen letkaan lähti Tapio 
Peippo. 

Metsässä käytiin Suomen ja Ruotsin maaottelua. Lopussa ruotsalaisseurojen ankkurit 
joutuivat antamaan periksi. Peippo pysyi hyvin maajoukkuemiesten kyydissä. Hän suunnisti 
tarkasti ja rasteja etsimään joutuneet kilpakaverit jäivät vähän kerrallaan taakse. Tampereen 
Yrityksen Kimmo Rauhamäki oli lopussa nopein, mutta Kullervo hävisi vain 10 sekuntia ja tuli 
toiseksi. 

Vielä Valkealassa 1983 Kullervo oli 12:s, sitten sijoitukset alkoivat pudota. Viime vuosina 
Jukolan viestiä ovat hallinneet monikansalliset joukkueet, joihin on kerätty eri maiden 
maajoukkuesuunnistajia. ”Oman kylän pojilla” ei enää pärjää. Kuopion Jukolassa kesäkuussa 
Kullervo oli 182:s. 

Kullervon suunnistajista eniten Jukolan viestejä seuran joukkueissa on Markku Pietikäisellä: 
37. Nykyinen puheenjohtaja Hannu Myllärinen on juossut Jukolassa seuransa joukkueessa 34 
kertaa. Ykkösjoukkueen Jukola-edustuksia on eniten Teppo Pellisellä: 17. Eero Kakkola oli 
ykkösessä aikoinaan 15 kertaa, samoin Markku Pietikäinen. 
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