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2000

Vuosituhat vaihtui ja kisahaasteena olivat SM-viestit. Ki-
samaastoksi oli valittu jo vuosia aiemmin Rahkovuoren 
- Myrävuoren kallioiset rinteet Konginkankaalla. Otra-
ahon tilan pellot ottivat vastaan syksyn ruskassa kisavie-
raat, joita oli pitkälti toistatuhatta. Deltan Jani Lakanen 
ja Kalevan Rastin Simo Martomaa kävivät taiston ankku-
riosuudella Suomen-mestaruudesta. Vielä osuuden lop-
pupuolella yleisörastilla kaksikko leimasi lähes tasoissa. 
Jani löysi loppuun vielä yhden vaihteen ja SM-mestaruus 
lipui Deltalle. Voittajajoukkueessa suunnistivat Samu-
li Launiainen, Jonne Lakanen, paluun Konginkankaalle 
tehnyt varusmiesmestari Miika Hernelahti ja Jani Laka-
nen. Kalevan Rastin avausosuutta viestitti muuan Thierry 
Guergiou. Ranskalaisnuorukainen teki tuolloin ensitut-
tavuutta suomalaismaastoihin. Maailman taitavimmak-
si suunnistajaksi kasvanut ”Tero Kettunen” taipui tuolloin 
kärkivauhdille reilut 2 minuuttia. Naisissa Liedon Parma 
oli joukkueella Katja Peltola, Anniina Paronen, Outi Sarei-
la ja Reetamari Kolkkala ylivoimainen. Kalevan Rasti otti 
miesten tapaan hopeaa.



Jani Lakasen ankkurireitti SM-viesteissä Konginkankaalla 2000



Reeta Kolkkalan ankkurireitti SM-viesteissä Konginkankaalla 2000



2001

Otra-ahon pellolle palattiin kansallisten merkeissä ke-
väällä 2001.

2002

Sumiaisten Kunto isännöi maakuntasuunnistusta Saa-
rikkaalla. Kisakeskuksena uutuuttaan loistava kylätalo. 
Viestimestaruuksien ratkomista säesti  mukavasti pai-
kalla musisoinut harmonikkatrio.

Myllyharjuun Suolahden partiolaisten leirikeskukseen 
kokoontuivat maakunnan oravapolkuleiriläiset. Henki-
lökohtaiset kisat ja viestit kisattiin leirin yhteydessä. Vies-
tipäivänä kisasivat myös raktorirastilaiset.  Viestin nopein 
oli Keuruun Kisailijat. Raktorirasteilla pääsarjoissa riva-
kimmin etenivät Jouni Kahelin ja Riikka Kivelä.

Jouni Kahelinin reitti Raktorirasteilla  Myllyharjussa 2002

2003 

Kansallisten Kesäkukkarastien kisakeskus oli viety Tärttä-
mäen taakse Kokon puutarhalle. Tärttämäen-Viinakalli-
on rinteillä voittajiksi kapusivat Jouni Kahelin ja Mia Jun-
nola.





2004

Ikämiesten SM-kisat keräsivät Jurvon rannoille pitkäl-
ti toistatuhatta veteraanisuunnistajaa. Vanhimpana liki 
90-vuotias Erkki Luntamo. Erkki oli opettanut suunnis-
tusta jo 50-luvulla 60-luvun Äänekosken ja piirin  suun-
nistusvaikuttajiin kuuluneelle Esko Arolalle. Kisoihin val-
mistui kaksi karttaa.  Toinen kangasmaastoista Kangas-
lammen suuntaan ja toinen korpimaastoista Ruotinky-
län suuntaan. Lauantain kangasmaastoissa etsittiin van-
himpien miesten sarjojen ja naisten mestarit sekä karsit-
tiin nuorimmat sarjat sunnuntain loppukilpailuun. Sun-
nuntaina korpimaasto seuloi nuorimpien miesten mes-
tarit. Kisakeskukseen rakensivat Keuruun pioneerit sil-
lan yli Sumiaisiin menevän tien. Nuorimpien ikäihmis-
ten sarjojen 35-vuotiaiden mestareiksi suunnistivat MM-
kävijä Timo Karppinen ja Ulla Lahtinen. Iäkkäimmät mes-
tarit olivat H85 Erkki Luntamo ja D75 Sole Nieminen.





2005

Väliharjun kankailla suunnistettiin Mörköpolun kodal-
ta käsin kansalliset Energiarastit. Rastit olivat samaise-
na päivänä ajetun suunnistuksen suurajojen yksi pikai-
taival. Suurajot kiersivät Ala-Keiteleen pikataipalein Tärt-
tämäki-Känkänmäki-Syrjäharju 1 ja 2, Pyhäkangas, My-
rävuori 1 ja 2, Ohralanvuori, Mustikkaniemi ja Suojärvi. 
Suurajot toivat kansallisiin nimekkään ja ison suunnis-
tajajoukon. SM-viestien ylivoimaisen ankkurikaksikon 
Simo Martomaa, Jani Lakanen kulkiessa nytkin ripeintä 
kyytiä rastilta rastille.

2006

Äänekosken liikuntapuistossa suunnistettiin kansalliset 
suunnistukset iltakilpailuna toukokuussa.

2007

Keski-Suomen aluemestaruuskilpailuihin valmistui kart-
ta Kangashäkin kankaille. Paukkulan ampumarata oli 
mestaruusrastien ja seuraavan päivän viestien kisakes-
kuksena. Miehissä Jouni Kahelin kulki ylivoimaista vauh-
tia. Naisten vauhdikkain oli Laura Hokka. Kartan ensikas-
te tehtiin jo kisaviikolla Ukrainan MM-kisoihin valittujen 
Jani Lakasen, Pasi Ikosen ja  Minna Kaupin suorittaes-
sa viimeistelyharjoituksen kisoihin kartalla. Minnaltahan 
oli kotiintuomisina MM-kultaa pitkältä matkalta – jaettu 
sellainen Heli Jukkolan kanssa.



Jouni Kahelinin reitti AM-kisassa Kangashäkissä 2007



2008

Keski-Suomen cup suunnistettiin Kangashäkin kartan 
upeimmilla kankailla Ruotokassissa. Vaajakosken Terä 
keräsi cuprastit rivakimmin.

Tiistairasteilla leimattiin 50000:s maalileimaus Paranta-
lassa Upatonpohjantien varressa. Ensimmäisten rastien 
ratamestari Kalle Leppänen leimasi rajapyykin. Toinen 
tiistairastiveteraani Heikki Sivill leimasi puoli minuuttia 
myöhemmin jatkoa tähän helminauhaan. Seuran koti-
sivuilta löytää nykyisin tulokset rastiväliajoin ja reittihär-
velin.

2009

Konginkankaalle tehtiin Lekomäestä suunnistuskart-
ta kalliomaastoista. Maastoa voidaan pitää Myrävuoren 
maaston pikkuveljenä. Lumet kerkesivät juuri ja juuri su-
laa maastosta kun kansallisia rasteja etsimään saapui liki 
400 suunnistajaa. Antti Anttonen oli kepeäjalkaisen ke-
vätkirmaisussa. Laura Häsä oli naisissa vauhdikkain.

Tiistairasteilla oli vuosikymmenen loppu kasvun aikaa. 
Osanotossa kolkuteltiin jo yhdeksänkymmentä luvun 
alun ennätysosanottoa. Keskimääräinen kävijämäärä 
nousi useana vuonna yli sadan.



2010-luku
Kesän alun oravapolkuleiri pidettiin Suolahdessa. Henkilökohtainen kisa oli Sirk-
kaharjussa ja viesti Kapeenkoskella. 

Jurvon laavulle kokoonnuttiin heinäkuun helteeseen raktorirasteille. Jani Laka-
nen haki polkuraktorin omakseen. Naisissa raktorin vei Hämeeseen Liisa Anttila. 
Nuorimpien rastiralli suoritettiin polkuraktorirallina. 

Syksyn AM-yörastit etsittiin Kaakkovuoresta. Osanottajalista oli nimekäs kolmen 
maailmanmestarin ollessa mukana. Otsalampun Kangaslammin yöhön pukivat 
Jani Lakanen, Pasi Ikonen ja Minna Kauppi.






