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Iisalmen Visan hiihto-
jaostolla on jälleen tu-
levana talvena kädet 
täynnä töitä. Tai oikeas-

taan töitä tehdään jo ennen 
talvea ja työn hedelmät kor-
jataan sitten talven aikana. 
Tuleva kausi käsittää peräti 
viidet suuret kisat kotoisal-
la Paloisvuorella. Sen kum-
memmin asettamatta kisoja 
paremmuusjärjestykseen, 
niin joka tapauksessa kruu-
nuna ovat 95:nnet Pohjois-
Savon Maakuntaviestit lop-
piaisena. Viestit ovat samal-
la Iisalmen Visan 110 -vuo-
tisjuhlakisat. Kisakoneiston 
viimeistelylle tärkeä koitos 
on myös 21.12. järjestettä-
vät kansalliset Teho Sport 
-hiihdot.

Näkymiä 
maastohiihdosta

Visan maastohiihto on elä-
nyt uuden kukoistuksen 
aikakautta jo useamman 
vuoden. Nuorisotoiminnan 
virkistyminen on elävöittä-
nyt koko jaoston toimintaa 
ja olemme nuorten hiih-
täjiemme hienon kehityk-
sen kautta nousseet upeas-
ti esille aivan kansallista ta-
soa myöten. Lisäksi innok-
kaat vanhemmat ovat tuo-
neet uusia tuulia ja ajatuk-
sia mukanaan ja lasten ur-
heilemiselle - lajista riip-
pumatta – on ensiarvoisen 
tärkeää, että niin isät kuin 
äiditkin ovat kukin taval-
laan ja vahvuuksillaan tu-
kemassa jälkikasvunsa ur-
heilemista. Sprinttihiihto-
kerhomme on tuonut hiih-
don harjoitteluun moni-
puolista sisältöä ja se poik-
keaakin vanhoista näke-
myksistä positiivisella raik-
kaudellaan.

Nuorten hiihdon paikal-
liset kilpailut ovat jälleen 
tulevana talvena vahvas-
ti esillä Iisalmessa. Maalis-
kuiset Hippo hiihdot ovat 
saaneet rinnalleen jo nel-
jä kertaa järjestetyt Angry 
Birds Shake –iltahiihdot 
helmikuisessa iltavalais-
tuksessa. Nuo kaksi kisaa 
liikuttavat jo useita satoja 
hiihtäjiä. Olympiatalvena 
on lupa odottaa kasvavia 
osallistujamääriä.

Näkymiä 
ampumahiihdosta
Kun maastohiihto elää seu-
rassamme vahvasti nuorten 
kautta, niin ampumahiihto 
on kokeneissa käsissä. Jark-
ko Kauppinen on hyvin lä-
hellä paikkaa Sotshin olym-
piajoukkueessa, joka on har-
vinaista herkkua Iisalmen Vi-
san historiassa. Edellisen ker-
ran visalainen on edustanut 
maatamme 1976 Innsbru-
kin Olympialaisissa, Juhani 
Revon oltua siellä mukana 
Suomen joukkueessa. Kai-
ken tuon toteutuminen vaatii 
vielä onnistumisia alkutalven 
maailmancupissa sekä tietys-
ti pysymistä terveenä.

Ampumahiihtotiimimme 
sai myös kauden kynnyksel-
lä merkittävän vahvistuksen. 
Maailmancupkisoja myös 

kiertänyt Mika Kaljunen on 
liittynyt mukaan Visan jouk-
kueeseen. Tämä tarkoittaa 
sitä, että Antti Raatikaisel-
la täydennettynä, Visa taiste-
lee ampumahiihdon SM –ki-
soissa kirkkaimmista mital-
leista niin henkilökohtaisissa 
kisoissa kuin myös viestissä. 
Mitalleiden ulkopuolelle jää-
minen olisi pettymys…

Visioita

Jotta urheiluseuratoiminta 
kehittyisi, täytyy seuralla ol-
la myös suunnitelmia tule-
vaisuuteen. Visan hiihto ha-
luaa katsoa tulevaisuuteen 
eläen nykyhetkessä ja ot-
taen oppia menneisyydes-
tä. Toimintaan mukaan tul-
leiden uusien henkilöiden 
kautta on jo löytynyt inno-
vatiivisia ajatuksia seuratoi-

minnan kehittämiseen. 
Olennaisena osana toi-

minnan kehittämiselle ovat 
asianmukaiset suorituspai-
kat. Paloisvuori riittää maas-
tollisesti tasokkaiden kilpai-
luiden järjestämiseen ja on 
harjoituskäyttöön riittävä 
junioreille, jotka aloittelevat 
uraansa hiihtäjinä. Valitetta-
vasti ampumapaikan puut-
tuminen estää meitä järjes-
tämästä ampumahiihtohar-
joituksia, joille tuntuisi ole-
van kysyntää. Hiihtojaos-
tolla siintää myös halu jär-
jestää tulevaisuudessa Suo-
men Cupin osakilpailuja, 
joista on jo tehty alustavia 
tunnusteluja. Noiden televi-
sioitavien kilpailuiden saa-
minen vaatii uudistuksia Pa-
loisvuoren sosiaalitiloihin, 
joita siellä ei ole tällä het-

kellä käytännössä lainkaan. 
Rakennuskannan saattami-
nen nykypäivän tasolle oli-
si ensisijaisen tärkeää. Kei-
nolumilatu ja sen säilymi-
nen jatkossakin on merkit-
tävä tekijä Paloisvuorella ja 
auttaa Visan hiihdon kehit-
tämistä. Samalla keinolumi-
latu liikuttaa myös huomat-
tavaa määrää kuntoilijoita.

Keinolumilatu

Tuo keskustelu keinolumila-
dusta ja sen tarpeellisuudes-
ta tai tarpeettomuudesta sai 
muutamia viikkoja sitten vä-
lillä jopa surkuhupaisia piir-
teitä. Se on yhtä tarpeellinen 
tai tarpeeton kuin jääkiekko- 
ja jalkapallohallit. Itse asias-
sa kansan liikuttajana keino-
lumilatu tarjoaa kaikelle kan-
salle mahdollisuuden har-

rastaa liikuntaa lähestulkoon 
kelloon katsomatta. Hallit ja 
salit eivät tuollaista mahdolli-
suutta tarjoa. Toisaalta - lajista 
riippumatta - en näe järkevä-
nä harrastaa raskasta liikun-
taa klo 21:n jälkeen… Mut-
ta aina kun kaupungissam-
me haetaan säästöjä, niin jo-
ku ihmeellinen voima suun-
taa säästötomenpiteiden kul-
makiveksi Paloisvuoren toi-
mintojen alasajamisen. Jos-
kus vuosia sitten eräs taho oli 
vaatimassa Paloisvuoren ke-
hittämisaikeet poistettavak-
si suunnitelmista. Silloin esi-
tys oli hyvin läpinäkyvää tois-
ten lajien rahoituksen varmis-
tamista ja ennen kaikkea hy-
vin lyhytnäköistä. Toivotta-
vasti tulevaisuudessa ei vas-
taavaan alennuta. Täytyy kui-
tenkin muistaa, että kansa-
kuntamme terveyden ja työ-
kykyisyyden kulmakivi on ul-
kona, luonnossa liikkuminen. 
Hyvä esimerkki tällaisesta on 
Paloskin maastopyöräreitistö 
ja frisbeegolfrata.

Visan hiihtojaosto toivoo 
ja uskoo, että Paloskin ny-
kyiset toiminnot säilytetään 
ja myös kehitetään edelleen. 
Samalla toivomme, että kun 
ensilumenlatu on menossa 
maksulliseksi, niin kaikki la-
jia harrastavat osallistuisivat 
sen kustannuksiin, varmis-
taaksemme ladun valmista-
misen vuosittain. Parempi se-
kin, kuin olla ilman. Eri seu-
rojen hiihtäjät yli kuntarajo-
jen ovat tähän lähdössä mu-
kaan, saadakseen hyvät olo-
suhteet harjoittelulle. Kuntoi-
lijoilta toivomme samanlaista 
yhteen hiileen puhaltamista.

Tätä kirjoitettaessa ensilumi 
oli satanut maahan. Sonkajär-
vellä päästiin hiihtämään hy-
vissä olosuhteissa. Ja hiihtäjiä 
siellä todellakin riitti… Kohta-
puoliin Lapinlahdella levite-
tään säilötystä lumesta lenkki 
ja pakkasia odotellaan, jotta 
tykkilumilatu saataisiin lopul-
ta Paloskillekin, jossa on pro-
fiililtaan paras ”kierros” en-
silumen hiihtoharjoitteluun. 
Tässä on yläsavolaista yhteis-
työtä parhaimmillaan.

Oikeaa talvea odotelles-
sa…

Jarmo Ryytty

Näkymiä ja visioita 
kauden kynnyksellä

Tällaista näkymää toivomme jatkossakin.

Harjoituksia 
läpi vuoden

Triathlon- ja pyöräilyjaostolla on harjoituksia 
ympäri vuoden. Uintiryhmä on aloittanut tek-
niikkaharjoitukset lokakuun alusta ja aktiivi-
pyöräilijät polkevat edelleen ulkona. Tiistai-il-
taisin tarjoamme visalaisille mahdollisuuden 
osallistua juoksu- ja kuntopiiriharjoituksiin. 
Lähtö on Luolan edestä klo 19.30. Juoksemme 

puoli tuntia ulkona, jonka jälkeen siirrymme 
Luolalle tekemään lihaskuntoharjoituksia. 

Triathlonkoulu starttaa tammikuussa 2014. 
Viikottain tulee olemaan kolme ohjattua har-
joitusta sekä seminaareja. Aloitusinfo pidetään 
Visalassa ma 13.1. klo 17. Tervetuloa mukaan 
toimintaan!
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Iisalmen Visan hiihto on ol-
lut uudessa nousussa pienen 
hiljaiselon jälkeen. Vaikka 
Kauppisen Jarkko on kier-
tänyt kunniakkaasti maail-
maa ampumahiihdossa, hä-
nen takanaan on ollut var-
sin syvä kuilu. Viime talve-
na maakuntaviestin voitto 
ilman Jarkkoakin osoitti laa-
juutta Visan hiihtorintamal-
la. Piirin taso on hyvin kak-
sijakoinen, meillä on muu-
tamia kansainvälisen tason 
urheilijoita, sen jälkeen pu-
dotus on aika suuri. 

Visalla etenkin junioritoi-
minta, Ryytyn Jaken vetä-
mänä, osoitti viime talve-
na työn tekemisen tuloksen. 
Nuoret puhdistivat palkinto-
pöydät monissa kilpailuissa. 
Yksi merkittävimmistä asi-
oista menestymiseen on ol-
lut yhteisharjoitukset, jotka 
ovat olleet kaksi kertaa vii-
kossa. Kesällä harjoituksis-
sa painopiste on ollut koor-
dinaation kehittäminen, tal-
vella työtä on tehty hiihto-
tekniikan parissa. 

Monen aikuisurheilijan 
kesäharjoitukset ovat yksin 
puurtamista. Harvalla seu-
ralla on enää yhteislenk-
kejä, mitkä ennen kuului 

harjoittelun kulttuuriin. It-
se nautin enemmän yhdes-
sä tehdyistä harjoituksista, 
sosiaalisen puolen vaiku-
tusta ei koskaan voi vähek-
syä. Positiivinen vaikutus tu-
lee myös kehittävissä ja te-
hokkaissa harjoituksissa, ku-
kaan ei halua antaa periksi. 

Vuosien aikana lähiseutu-
jen polut ovat tulleet tutuik-
si niin maastojuoksun/suun-

nistuksen kuin maastopyö-
räilyn merkeissä, Juntusen 
Uskon mukana luontomat-
kailun lyhyt oppimäärä: Tii-
likka, Volokin polku, Huuh-
kajan reitit, Iimäki jne.. Mo-
nena keväänä ensimmäiset 
jalkalenkit on tehty mm. Ii-
mäkeen kun lunta on vielä 
maassa. 

 Kevään aikana heräsi aja-
tus tehdä sunnuntailenkkejä 

hieman suuremmalla poru-
kalla. Lähtökohtana oli kut-
sua yläsavolaisia hiihtoka-
vereita yli seurarajojen. Täs-
sä onnistuttiin hyvin, kesän 
aikana mukana oli hiihtä-
jiä kuudesta eri seurasta. 
Parhaimmillaan innokkai-
ta treenaajia oli yli kymme-
nen, juniori-ikäisestä Kuos-
mas Mattiin. Matti joukon 
nestorina kertoi 70-luvun 

lopun olleen aktiivista aikaa 
yhteislenkeillä. Saastamoi-
sen Ville toimi silloin poru-
kan ”managerina” ja piis-
kurina. Sen ajan paikalliset 
suuruudet mm. Juha Räihä, 
Juha Kauppinen, Raimo Rii-
hola, Veijo Komulainen, ja 
tietenkin Juhani Repo ja mo-
net muut ovat kuluttaneet 
kenkiään juuri Iimäen maas-
tossa. Näitten miesten nimiä 
ei ole tarvinnut etsiä tulos-
listan kakkossivulta. Matin 
kertomana on kuultu monet 
hyvät tarinat lähimenneisyy-
den harjoittelusta… 

Iimäelle kulkee luontopol-
ku, josta pääse ”Lajeksen 
latu” pohjia myöten aina Si-
kokalliolle saakka. Paikka 
on ihanteellinen, kun sen 
voi tehdä lenkkinä. Ennen 
kaikkea se on lähellä Iisal-
mea, matkusteluun ei me-
ne aikaa. Reitin varrella on 
myös puhdasvetinen kaivo 
jossa on voinut tehdä tank-
kausta kun jano yllättää. 
Koen että paikalla on suuri 
merkitys harjoituksen ”tart-
tumiseen”. Ennen kaikkea 
luonnon keskellä, polkuja, 
uria, korkeuseroja, hienoja 
näköaloja, aika menee no-
peasti.  

Ajallisesti lenkkien pituus 
on ollut 3-4h, matkaa on 
kertynyt n.21-25 km. Vaikka 
matka ja aika tuntuvat koh-
tuullisen pitkälle, vauhdit on 
pidetty sillä tasolla että kaik-
ki ovat pysyneet mukana. 
Harjoitukset ovat sisältäneet 
aina erivauhtista sauvajuok-
sua/kävelyä, loikka- ja koor-
dinaatio-harjoituksia. Juuri 
näillä ”teemoilla” jokainen 
on voinut kuormittaa keho-
aan sopivilla tehoilla. 

Sopivasti kesäkauden vii-
meinen yhteislenkki pääs-
tiin tekemään hiihtämäl-
lä, Sonkajärvellä Kangas-
lammin maastossa. Aina-
kaan minä en muista hiihtä-
neeni luonnonlumilla näil-
lä korkeuksilla 20. lokakuu-
ta. Kangaslammilla oli 3 km 
reitillä myös perinteisen la-
tu!! Kiitokset kuuluu aktiivi-
selle latumestarille Juha Räi-
hälle. Harmi vaan kun kir-
joitushetkellä loppuviikol-
le on luvattu 10 asteen läm-
pöä ja vesisadetta, sitä ei tai-
da kestää nykyiset lumet.

Uutta lunta ja seuraavaa 
kesää odotellessa…

Jari Kaarakainen

Yhteislenkeistä fyysistä ja henkistä voimaa

Hiihtäjiä Iimäen lenkille lähdössä.
 

Muutamia vuosia sitten Ii-
salmessa ei ollut juuri lain-
kaan hiihdon junioritoimin-
taa. Sitten perustettiin Iisal-
men Visan sprinttihiihtoker-
ho, johon tuli innokkaita 
hiihtäjiä jonkin verran. Ne, 
jotka muutamia vuosia sit-
ten aloittivat ovat myös jää-
neet mukaan toimintaan. 
Ja mikä parasta, kaikki ovat 
kiinostuneet kilpahiihdosta. 
Viime aikoina sprinttihiihto-
kerhoon on tullut paljon uu-
sia jäseniä ja meitä on noin 
viisitoistahenkinen joukkue. 
Yhteishenki on käsinkoske-
teltavissa. Näin koen itse 
asian ja uskon, että muutkin 
ajattelevat samoin. 

Yleensä treenaamme Pa-
loisvuorella mutta varsin-
kin kesällä käymme mm. 
suolla. Joukkueena olem-
me tehneet kisa- ja treeni-

Mm. Iivo Niskanen perehdytti Visan junioreita rullahiihtoon kesällä. 

Nuorisohiihto pähkinänkuoressa

matkoja. Kävimme mm. ke-
sällä Kalajoella tutustumas-
sa ensi talven Hopeasom-
pareitteihin. Lisäksi moni 
meistä sprinttihiihtokerho-
laisista osallistui Kerttu Nis-
kasen hiihtoleirille kesä-
kuussa Vuokatissa.  

Ensi talvena kilpailem-

me perinteisesti Pohjois-Sa-
von nuorisocupissa sekä ki-
erämme monet kansalliset 
kilpailut. Jännitystä kauteen 
tuo osalle porukasta pääse-
minen ensimmäisen kerran 
Hopeasomman loppukil-
pailuun. Siellä on tavoittee-
na päästä hiihtämään myös 

viestiä. Siellä tulee olemaan 
enemmän kilpakumppanei-
ta, kuin mihin olemme tot-
tuneet. Odotamme kovasti 
Visan järjestämää maakun-
taviestiä.  Tervetuloa jouk-
koon mukaan!

Vilma Ryytty

Visan juniorit 1 km 
testijuoksun jälkeen.

Hippo hiihdot jälleen 16.3.2014.

Visan hiihdon 
kilpailutoimintaa 

kaudella 2013-2014

21.12.2013 
kansalliset Teho Sport -hiihdot (P) 

06.01.2014 
Pohjois-Savon maakuntaviestit (P + V)

27.02.2014 
Angry Birds Shake lasten iltahiihdot (V)

16.03.2014 
Hippo Hiihdot (V)

05.04.2014 
kansalliset Iisalmen Visan keväthiihdot (V)
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