
Ihan vahingossa tuli lähdetty elämäni ensimmäiseen Ursak-kisaan.  

Tarina sai alkuunsa, kun Hiiltomiehiltä puuttui Xdream sarjan yö kisasta naisjäsen erilaisten 

tapahtumien päällekkäisyyksien vuoksi. Ja kun oltiin nähty aikaisemmin pohjoisisessa kisatessa 

täkäläisten naisten kova kunto, niin otettiin yhteyttä 1Lifeen ja sieltä saatiin ”tyttö” lainaan. 

Ihan kylmiltä ei 12 tunnin kisaan viitsi tietty kukaan vieraan ihmisen kanssa lähteä ja yhteistreeniä 

ajateltiin. Kun kalentereita vertailtiin, löytyi yllättäen vapaa viikonloppu Ursakin aikaan. Mikä 

voisikaan olla parempi yhteistyökokeilu 12 tunnin kisaan kuin 24 tunnin kisa . Sinne sitten 

ilmoittautuminen sisään ihan viime sekunnilla. Jo ilmoittautuessa oli varma, että kovia sekajoukkueita 

oli listalla niin montaa ettei 5. sekasijaa parempaa ollut suunnitelmissa ja pääasiallisena tavoitteena 

oli päästä koko kisa ilman cut-offeja läpi – sillä maksimiaika suoritukselle oli 30h. 

Johannalla tietty oli 4. parhaalla ajalla juostu 80 km Karhunkierroksesta alla ja minä en päivystysten 

vuoksi ole ihan normaaliin treenimäärään kevään aikana päässyt, mutta kyllähän se siitä. Sovittiin 

sitten ensi tapaaminen aamuseitsemäksi Pärnävaaraan kisakeskuksen kartanjakoon. Otettiin kartat 

(eikä niitä ollut kuin 7 kpl A3:sia) – piirrettiin suunnitelmat karttaan – varusteet valmiiksi ja menoksi. 

Ei siinä 3 tunnin aikana oikein muuta keritty tehdä. Minun muutaman vuoden 

suunnistuskokemuksella päätettiin lähteä ainakin pyöräily- ja rullaluisteluosuudet ja Johannalle jäi 

jalkaosuudet. Huoltopaikkana saatiin pitää meidän osittain katettu auton edusta.  

 

Kilpailuun lähdettiin prologilla, jossa ämpäreistä haettiin ensiksi kartat, josta löytyi useita 

vapavalintaisia rasteja. Alku kiireessä en huomannut, että joku jossakin oli sanonut, että vain 6 rastia 

riittää – sain tietty Johannankin hämmennetty, mutta hän fiksuna naisena keksii, että eihän me niitä 

kaikkia voi hakea, kun leimauskortissa vain 6 laatikkoa on .  



 

 

Väki lähti hajaantumaan kuka mihinkin ja oma suunnitelma tuntui tällä kertaa paremmalta 

vaihtoehdolta kuin muitten seuraaminen. Jotenkin päätyimme siihen, että minä lähden sitten 

suunnistamaan. Näin jälkikäteen katsottuna tuli otettua aika vähän korkeuseroa – mikä olikin 

suunnitelma. Ja rastit löytyi ongelmitta. 

 

Prologilta lähtiessä todettiin, että aika moni oli suorittanut tehtävän kuitenkin paljon nopeammin ja 

hirveä lauma tiimejä oli edellämme. Rullaluistimet laitettiin jalkaan turhan aikaisin ja juostiin sitten 

niillä hiekkakentän yli – todettiin että fiksumpi olisi ollut laittaa luistimet alle vasta asfaltilla.  

Ja sitten luistimetkaan ei tuntunut ollenkaan rullaavaan ja sauvoja ei saanut kunnolla käteen, kun 

karttaakin piti vielä lukea – heti meidän edellä menneet miesten joukkueet lähti heittämällä karkuun. 

Sauvat sain lopulta käteen, kartallekin löytyi paikka ja luistimissa ilmeisesti laakerit alkoivat lämmetä, 

kun muutaman km jälkeen alkoi sitten pikku-hiljaa selkiä tulemaan vastaan ja ohitettiin ainakin 7 

tiimiä ennen 1:sta Questia. Ilo oli tietysti suuri, kunnes tajuttiin, että osa niistä oli varmaan 

lyhyemmän sarjan joukkueita. Näin jälkikäteen katsottuna lähdettiin rullaluisteluun 9:lta sijalta ja 

7:na tultiin Questiin – eli ei ollenkaan niin muhkea saldo  

 



 

 

Questina oli juoksu, jossa piti hakea 8 rastia vapaavalintaisessa järjestyksessä – aika moni näytti 

kiertävän melkein saman reitin ja ainakin meidän lähijoukkueiden välillä erot eivät oleellisesti 

muuttuneet. Ensimmäisen noin 200 m pummin sain siinä kuitenkin aikaan, kun fiksuna tultiin sillalta 

rappukäytävää alas ja ulos eri puolelle taloa, kun mitä mentiin sisään – ja ei kun väärään suuntaan 

mitä jaloista lähti. Näin helpolla saa miehen pään näköjään sekaisin.  

Lenkki kierretty, uudetsaan rullaluistimet jalkaan ja muutaman rastin kautta vaihtoon. Suunnistus 

sujui kuin unelma, pari oli loistava ja luistin rullasi hyvin – kaikki sai itsetunnon kohoamaan ja päätin 

alkaa ”multitaskaamaan” – yhdessä risteyksessä piti karttaa vähän tarkemmin katsoa ja geeliäkin piti 

ottaa luonnollisesti samaan aikaan, enkä ollenkaan huomannut edessä olevaa kynnystä – vähän jäi 

kyllä puuttumaan, ettei kisa loppunut siihen ja vain nuoruuden ketteryys piti äijän pystyssä. Loppu 

luistelu meni ilman suurempi ongelmia ja virheitä. Kokonaispituus rullaluistelulla oli noin 35 km.  

 

 

Jatkettiin uimapatjailu/juoksu osuudelle jossa noin 1300 m uintia ja noin 18 km juoksua. Meidän 

taktiikka oli pitää itsemme mahdollisimman kuivana, sillä lämpötila oli alle 10 astetta ja tuuli melko 



navakasti. Liivit ja Jyskin ”ilmasänky” matkaan ja lähdettiin hieman varmistaen tietä pitkin. Näin tuli 

muutamia nousumetrejä enemmän kuin olisi pitänyt – mutta pääsi ainakin sinuiksi kartan kanssa.  

 

 

Alku lähti hyvin liikkeelle ja rastit löytyivät ilman ongelmia. Yllätykseksemme ohitti CP10-11 välillä 

meidät voittajasuosikki sekasarjajoukkueista (Kandersteg), joka me luultiin olevan jo kaukana 

edellämme. Seuraava yllätys iski, kun paluumatkalla CP11:sta CP:12 tuli vastaan kaksi muuta kovaa 

sekasarjajoukkuetta (Vaarojen Maraton ja 1Life Mix), jotka luulime nekin olevan edellämme. Nämä 

seikat ei sinänsä vauhtiimme vaikuttanut, kun olimme sopineet, että menemme omaa vauhtia – tuli 

mitä tuli – mutta mielialaa se ainakin kohotti. Jatkoimme CP:lle 13 metsän poikki ”sänkymme” kanssa 

ja siinä keskellä metsiä odotti meitä erittäin tervetulleet kannustusjoukkueet Nurmisten perheen 

muodossa. Saimme myös virallisen tiedon, että olemme oikeasti sekasarjassa kakkossijalla. Tieto 

piristikin niin paljon, että rastille 14 lähdimme uralle jota kartassa ei ollut ja päätyimme ihan 

vikapaikkaan. Muutaman minuutin tuumailun ja kartan pyörittämisen jälkeen päätimme kiertää 

Lautasuonlahden juosten alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ja otimme näin noin vartin takkiin. 

Juomat ja ruuatkin pääsivät loppumaan ja viimeiset kilometrit olivat aikamoista tuskaa. Sekin täytyy 

mainita, ettei vesi muuten ollut kovinkaan lämmin. Vaihtoalueella korjasimme tilanteen hieman 

pitemmällä huoltotauolla.  

 

 

Seuraavalle 35 km MTB osuudelle lähdimmekin jo 10:ntena muutaman minuutin Vaarojen Maratonia 

perässä. Olimme jo suunnitelleet hakea CP17 varman kiertoreitin kautta ja Vaarojen Maratonin 

eksyessä em rastille ohitimme heidät. Pyöräily kokonaan oli melko yksinkertaista ja suunnistuksessa 

ei virheitä tullut. Johanna jaksoi hyvin ja vain minun jalkakrampit jarruttivat alussa hieman 

matkantekoa. Lisätehtävä Outokummussa oli hauskaa. Kaivosalueelta piti hakea vastauksia, jotta 



viimeinen rasti löytyy ja miten se ratkaistaan. Saadakseen kaikki vastaukset piti vielä juosta 4 km 

edestakaisin matka vanhaan kaivostorniin ja kiivetä luonnollisesti se ylös asti. 

 

 

4-rastilla piti asteita ja matkaa arvioimalla löydä kartasta Ruokosjärvi. Se löydetty jatkui matka taas 

noin 40 km pyörällä. Matkan varrella onnistuin hukkaamaan molemmat juoksukenkäni, joista toisen 

Johanna hyvänä tiimikaverina poimii matkan varrelta – toinen jäi odottamaan uutta onnellista 

omistajaa johonkin . 

Pyörärastien kautta matka jatkui melontaan vaihtoon, mutta tiellä löysimme loppumatkalle 

kavereiksi matkaa taittamaan 1Lifen miesten joukkueen, joiden kanssa viimeiset parikymmentä 

kilometriä meni mukavasti kissa-hiiri-leikkiä leikkiessä. Oltiin kuitenkin melonnan alussa muutama 

minuutti aikaisemmin. Iloisina ja melko intoa täynnä.  



 

 



Navakka tuuli järviselällä selkeästi epäilytti Johannaa, mutta en alkanut sille siinä kohtaa kertomaan, 

että en minäkään avokanootilla näin kovassa aallokossa ja sivutuulessa ole koskaan melonut. Siitä se 

vaan kauhasi menemään ja minä vaan yritin tulla perässä . Jokeen kun päästiin, myötävirtaan 

menemään oli fiilis jo ihan hyvä. Johanna jopa kieltäytyi matkan varrella tarjotusta paljusaunasta. 

Matka oli vain 18 km, mutta aikaa siihen edes-takasin matkaan, sai parhaatkin vajaa 3 tuntia 

kulumaan, meillä meni noin 3 tunnin verran. Loppupätkä oli vastatuuli ja vastavirta – siinä oli kyllä 

tekemistä, että eteenpäin kulki vene – ei edes geeliä pystynyt ottamaan ilman että peruutusvaihe 

meni päälle. Johanna kuitenkin omista epäilyistä huolimatta meloi tosi hyvin ja ajettiin jopa meitä 20 

minuuttia aikaisemmin lähtenyt Avantin toinen miesten tiimeistä kiinni.  

Aivan jäätyneenä lähdettiin jatkamaan pyörillä taas noin 40:ksi kilometriksi. Rannassa tuuli niin 

kovaa, ettei voinut edes lamppuja viritellä siellä ilman jäätymisen vaara ja ajettiin metsän suojaan 

tielle sitä varten. Pimeässä suunnistus pyörällä ei ole minun vahvimpia osaamisalueita varsinkaan 

1:35000 kartalla, mutta yllättävän hyvin päästiin kuitenkin seuraavalle tehtävälle, joka oli 11 raastin 

haku vapaassa järjestyksessä soramontun ympäriltä juosten. 

Joudun siihen menemään pyöräilykengillä, kun olin ne nastarit matkalle hukannut. Onneksi oli alusta 

hyvä ja vaivoja suuremmin niistä ei aiheutunut. Reitinvalinta oli tarkalleen sama mikä Haltilla ja 



suoritus miltei yhtä hyvä .  

Moni joukkue kärsii ongelmista ja useat keskeytti juuri tässä kohtaa. Telemark Örn ajettiin kiinni ja 

kun tehtävälle tulimme 9:ntena, niin tehtävältä lähdettiin 5:ntena. Tosiaan viimeisellä 2:lla rastivälillä 

oli molemmilta loppunut ruuat ja juomat ja pyörässäkään ei ollut enää mitään jäljellä. Sinniteltiin 

kuitenkin muutaman rastin ja muutaman kymmenen kilometrin kautta vaihtoon. Keli oli sen verran 

kova, että noin 16 tunnin, 2100 nousumetrin ja 180 km jälkeen päätti minun Garminkin, että sille riitti 

– otti ja sammui. 

Vaihdossa löysimme edestä myös Yö-Rogaining, joka oli keskeyttänyt ilmeisesti kylmyyteen.  

Tankkaukseen ei hirveästi ollut aikaa, sillä meille ei ollut välittynyt tieto Vaarojen Maratonin ja 1Life 

Mix:n keskeytyksistä, mutta pullot ja nestepussit lyötiin täyteen ja matka jatkui 15 km ”Vaarojen 

Juoksun” merkeissä, johon päästiin ensiksi itsemme kastelemalla Flying Foxilla järveen.  

 

  



Questiltä jatkoi matka suoraan suunnistukseen: 

 

Matka oli raskas ja ehkä väsymyksestä, ehkä edellisen jalkasuunnistuksen onnistumisesta johtuen 

päädyttiin suoraan 1 rastin viereen, mutta sitten päädyttiin siitä 3 metrin päästä ohi ja sitten sitä 

etsittiinkin vähän kauempaa ja lähempää ja vielä kerran kauempaa, kunnes yhdessä käytiin 

hakemassa se lopulta sieltä mihin se oli laitettu. Kuten jo aikaisemmin mainittu raskas oli taival ja 

muutamia muitakin pummeja mahtui matkan varrelle, mutta viimeiset 7 rastia osui taas kuin ”tikka 

pönttöön” ja poluilla juoksukin kulki. Niin kuin tavaksi oli jo saanut – juomat ja ruuat oli loppuneet jo 

aikoja sitten, mutta vaihtoon sinniteltiin kuullaksemme, että vain 3 tiimiä oli meidän lisäksi läpäissyt 

toistaiseksi täyden radan ja että pääasialliset vastustajat olivat keskeyttäneet. Iloisena uutisena 

kuulimme myös että 2. 3h melonta oli kovan tuulen vuoksi peruttu – erittäin järkevä päätös muuten.  

Kaikesta siitä innostuneena taas pullot täyteen, juomarepun täyttämiseen en kuluttanut enää aikaa ja 

reilun 60 km maastopyörän lenkille. Johanna vaikutti vielä aika pirteältä, itseään en onneksi peilistä 

nähnyt, mutta olo oli kaikkea muuta kuin pirteä. Puheen tuottaminen oli jäänyt jo molemmilta 

viimeisten tuntien aikana melko vähäiseksi.  

Lähettiin sitten mankeloimaan. Parin kilometrin kuluttua totesin, että juomapullon täyttämisestä on 

melko vähän apua, kun sitä ei pyörään vaihda . Onneksi Johannalla oli 2 ja sain siitä toisen itselleen. 

Heti matkan alussa todettiin, että oltiin ilmeisesti piirretty reitti kielletylle Kajaanintielle, en ollut ihan 

varma, mutta tiellä oli 100 km/h rajoitukset ja en oikein jaksanut alkaa pohtimaan – pelattiin 

varmaan päälle – jouduttiin muutaman kilometrin verran kulkemaan huonoja motocrossuria 

päästäkseen takaisin poluille. Johanna ei edes kiroillut . Seuraavaksi ajettiin melkein talon pihaan, 

kun joku oli päättänyt ilmeisesti omia pätkän tietä. Ja seuraavaksi päädyttiin hakkualueelle, josta 

aikaisemmin kulki polku – no ei ollut enää – tunkattiin sitten noin 400 m märkää hakkuualuetta 

linjalle ja siitä tielle – Johanna ei vieläkään ottanut isosti kierroksia  – itsellä alkoi kyllä jo pikkasen 

palaa hermo. Ja kaihen huipuksi heti kun päästiin tielle, lensi Avantin tiimi ohi. Läksimme perään, 

mutta siinä meidän vauhti ei oikein pojille pärjännyt ja jäätiin. Väsymys alkoi olla sen verran kova, 



että pitkillä tylsillä pätkillä teki mieli ottaa pienet unet . Vetonarusta olisi Johannalle varmaan tässä 

kohtaa ollut apua.  

Avantillakin oli vuorokausi tehnyt ilmeisesti tehtävänsä ja virheitä tuli toisensa perään – saatiin kiinni 

ne uudestaan. Aina suoralla polkivat karkuun ja aina risteyksissä ajettiin ohi – noin varmaan puolen 

tunnin verran. Lopulta Johanna käskytti ottamaan kirin ja lupasi pysyä peesissa - näin tehtiin. 

Kilpailuvietti sai aivot taas toimimaan ja loput 30 km vedettiin melko kovaa ilman pientäkään 

virhettä, vaikka nesteet ja ruuat ei tälläkään pätkällä ihan loppuun asti riittäneet.  

Lopulta onnellinen ja he….in väsynyt pari maalissa ajalla 27:21 toisena sekaparina ja viidentenä 

kokonaan. Lopulta koko radan kiersi vain 6 tiimiä 21:sta – kertoo varmaan jotakin olosuhteista.  

 

Olipa siinä melkoinen yhteistreeni  

 

Teho 

 

 

 


