
Äänekoski 100 vuotta

Suunnistus

KARTTA- ja 
VALOKUVANÄYTTELY
Tämä kartta- ja valokuvanäyttely on koottu antamaan kuvaa mitä suunnistuksen merkeissä on 
Äänekosken kaupungin 100-vuotisen historian aikana tapahtunut.  Näyttelyyn on koottu tie-
toja urheiluseurojen suunnistustoiminnasta. Lajia on harrastettu jossain määrin myös eri jär-
jestöissä ja kouluissa. Mikään kaiken kattava otos tämä ei ole, mutta antanee kuvaa siitä, mitä 
metsien urheilun parissa on vuosikymmenten aikana Äänekoskelaismetsissä touhuttu. 

Näyttelyä varten on haastateltu Onni Norontausta, Aukusti Sorria, Vilho Pollaria, Esko Arolaa, 
Viljo Kaivosaarta ja Seppo Rytköstä. Kirjallista tietoa on ongittu Rauno Liimataisen kirjoittamis-
ta Keski-Suomen suunnistus vuoteen 1979 teoksesta ja Suurista suunnistusteoksista 1 ja 2, Erik 
Relanderin kirjoittamasta ÄU:n historiasta Äänekosken äkkilähtö, Erkki Vartiaisen kirjoittamas-
ta Sisä-Suomen rastipäivät 1967-2007 historiavihkosesta,  Lauri Hytösen lehtileikekokoelmas-
ta, Keskisuomalaisesta sekä Sisä-Suomen lehden vuosikerroista. Karttoja on saatu Aukusti Sor-
rin, Raimo Oksasen, Vilho Pollarin, Raimo Hernesmaan ja Rasti E4:n kartta-arkistoista.  Valoku-
via on valikoitu lehtien palstoilta, yksityisistä albumeista ja Rasti E4:n kotisivuilta. Lisäksi Ääne-
kosken Sarjakuvaseura on laatinut kollaasin toiminnastaan.



1940-luku
Sodan jälkeen suunnistus rantautui Sumiaisiin Aarne 
Laulaisen tuomana.  
Onni Norontaus ja Olavi Rytkönen olivat muita lajin pio-
neereja. Harjoituksia pidettiin pitäjänkartalla ja itse ilma-
kuvilta piirretyillä kartoilla. Valkoisen kartan harjoitukset 
tulivat nekin tutuiksi. 

Ensimmäinen maininta lehtien palstoilta löytyy harjoi-
tuskisoista lokakuulta 1945.
Harjoitus suuntautui Harjulasta Rautionmäen suuntaan. 
Onni Norontaus oli harjoituksen ripein suoriutuen 5 ki-
lometrin radasta reilussa tunnissa.

Ensimmäisistä piirikunnallisista löytyy tietoa lokakuul-
ta 1947. Kisat pidettiin Maanmittauslaitoksen 1:50000 
yleiskartan suurennoksella mittakaavaan 1:20000, jota 
oli osin täydennetty.

Vuoden 1949 toukokuussa seura isännöi pm-viestejä 
Hytölässä. Kilpailukarttana oli maataloudellinen kartta 
1:20000. JKT voitti, isäntäseuran ottaessa pronssiset mi-
talit. Osuuspituudet olivat liki 10 kilometria, joissa oli et-
sittävänä 5 asemaa.

Kilpailumatkat olivat oma suorituksensa. Lauantaieh-
toolla Toimilaivalla Suolahteen, josta noustiin Jyväskylän 
junaan. Matkakodissa yövyttiin ja sieltä kisailemaan. Ki-
san jälkeen juna-laivalla kotia. Sodanjälkeisen säännös-
telyn vähetessä saatiin polkupyöriin sisuskumeja. Tämä 
mahdollisti sen, että voitiin  kisa-aamuna polkea Kuusaa-
seen ja sieltä hypätä junaan. Onni Norontauksen pm-mi-
tali vuodelta 1949 lienee Äänekosken alueen ensimmäi-
nen miesten pääsarjan pm-mitali.

ÄU:lla oli seurassa retkeilyjaosto, jossa jonkinmoista 
suunnistusta harjoitettiin. Vuonna 1945 seuraan perus-
tettiin suunnistusjaosto. Seura tilasi 1:30000 karttoja ja 
aikakirjoista löytyy maininta harjoituksista Tärttämäen 
maastoissa.

Sodanjälkeisen ajan suunnistus ÄU:ssa oli vilkkaimmil-
laan vuonna 1947. Seurassa oli yksi kansallisen tason 
suunnistaja: Lasse Fahler, tehtaan rakennusmestareita. 
Vuosikymmenen lopulla lajin harrastus hiipui vuosiksi.

Vuoden 1948 toukokuussa seura järjesti ensimmäiset pii-
rikunnalliset kilpailut.
Rastit oli viety Lehtomäkeen Kuhnamon taakse. Sumi-
aisten Kunnon miehet ottivat 4-voiton. Kukaan ei selvin-
nyt radasta alle kahden tunnin. Lehti kuvailee runollises-
ti matkaa kisapaikalle. ”Matka kilpailupaikalle ja takaisin 
sujui laivalla ja siitä muodostui nautittava retki sinänsä 
kilpailijoille ja toimitsijoille”.



1950-luku
1951

Järjestettiin ÄU:n ja SU:n välinen suunnistuksen cup-kil-
pailu.

Sumiaisten Kunto isännöi  piirinmestaruuskisat  Saarik-
kaalla. Osanottajia  oli pm-kísoissa jo liki 200. Pekka Ku-
vaja oli pääsarjan mestari. Kilpailukarttana käytettiin 
1:100000 taloudellista karttaa.

1957

Pm-viestissä otti Kunto kultaa joukkueella Heino Pietiläi-
nen, Onni Norontaus ja Olavi Rytkönen.

Hiihtosuunnistuksen piirinmestaruussuunnistukset ki-
sailtiin Sumiaisissa.
12-kilometrin radan sompaili rivakimmin Olavi Nokelai-
nen alle kahden tunnin ajalla.

1959

Syyskuussa järjesti Kunto kansalliset Hytölässä. Karttana 
oli ilmakuvatulkinta 1:30000. Voittajaksi suunnisti Kuo-
pion A.Räsänen. Veikko Hakulisen jäädessä niukasti toi-
selle sijalle. Kisakutsussa oli kisapaikka ilmoitettu selke-
ästi. ”Kokoontuminen Hytölässä puhelinpylvään 57/65 
kohdalla”.



1960-luku
1960-luvulla järjestettiin Sumiaisissa harjoituskisoja ja 
piirikunnallisia keskikesällä miltei viikottain.

1960 

Syyskuussa isännöi Kunto kansallisia Saarikkaalla VPK:n 
talolla. Karttana ilmakuvatulkinta 1:30000. Osanottajia 
Saarikkaan maastoihin tuli 250. Pääsarjan radalla oli mat-
kaa 14 km.  Ainoastaan voittaja Viljo Nokelainen selvisi 
lenkistä alle kahden tunnin.

Seuraavan vuoden kansallisia rasteja etsittiin Hytölän 
metsistä.

1964

Suunnistuksen piirileiri järjestettiin Sumiaisissa liki sa-
dalle suunnistustajalle.

1965

Peruskartoitus oli edennyt Sumiaisten rajoille ja Tanko-
lammilta löytyi käyttöön keskeneräinen peruskartta, jo-
hon kartalle  ratamestaroitiin kansalliset radat. Kokko-
lan Tepselin veljekset Osmo ja Aimo ottivat kaksoisvoi-
ton. Veikko Hakulinen oli kolmas.

1967

Peruskartoituksen edettyä Sumiaisiin voitiin kisat pitää 
Sumiaisten maaperällä.
Kansalliset kisailtiin Syvälahdessa. Matkat olivat miehi-
set. Voittaja Mikko Järvinen käytti 12 km:n matkaan ai-
kaa reilusti yli puolentoista tunnin. Samana vuonna seu-
ra järjesti Kangaslammilla pm-viestit.

Tankolammin kansalliset 1965



Vuodet 1965 – 1968 olivat ÄU:n suunnistuksen kulta-ai-
kaa. Parantalaan opettajaksi rantautunut Raimo Oksa-
nen piti harjoituksia, teki ratoja ja laati juttua lajista leh-
distöön. 

1966 

ÄU järjesti  Äänekosken ensimmäiset kansalliset suun-
nistukset Järvenpään korpimaisemissa. Nuori Markku 
Oksanen oli kestävin 12 km:n radalla. Aikaa kului yli 1.40:
n. Naisissa Tuula Oikari oli ylivoimainen jättäen kanssasi-
sariaan yli 20 minuuttia.

1967 

Kunta rakensi Honkolan metsiin kiintorastiston. ÄU jär-
jesti kahdet kansalliset. Keväällä vielä lampien jääpeit-
teen kantaessa Liimattalan koululla. Maalipaikka oli Koti-
mäen näköalakallioilla. Kisa oli samalla piiricupin avaus-
kisa. Osanottajia 226. Myöhemmin kesällä oli kansalliset 
kisat Mämmellä. Mämmeltä radat suuntautuivat Ypykkä-
mäen ja Petomäen rinteille.

Piirin suunnistusjaosto tiedusteli ÄU:n halukkuutta Suo-
men CUP-suunnistuksen loppuottelun järjestämiseen. 
Isännyys otettiin vastaan ja cupin loppuottelun näyt-
tämöksi valittiin Järvenpään kylän itä- ja pohjoispuoli-
set asumattomat erämaat. Järvenpään koulun toimies-
sa kisakeskuksena. Erkki Kumpunen valjastettin hoita-
maan urheiluruutu ja urheiluradio paikalle. Näin saatiin 
lokakuisena sunnuntaina valtakunnan mediaan ensiker-
taa ääntä ja kuvaa paikallisten metsien kätköistä. Asikka-
lan Raikas suunnisti miesten voittoon ja Naisissa Maa-
rian Mahti. Henkilökohtaisesti cup-rastit kiersi rivakim-
min Veijo Tahvanainen. Samainen herra pokkasi Suomen 
mestaruudeen Jurvon rannoilla v. 2004 sarjassa H65. Nai-
sissa ripeimmin Järvenpään vaativan maaston selvitti 
Anna-Maija Kinnunen.

1968 

Päivän valon näki vieläkin vuosittainen järjestettäva Si-
sä-Suomen rastipäivät, nykyisin SaPun ja ViiSun isän-
nöimät. Ensimmäisten rastipäivien ensimmäisen osa-
kilpailun isäntänä toimi ÄU. Kisakeskus vietiin Liimatta-
laan Nakkalan talon pihapiiriin. Itse radat nelostien toi-
sella puolelle Lylyharjuun ja Huosiaismäkeen. Esko Aro-
lan johtamaan ja Raimo Oksasen ratamestaroimaan ki-
sa-avaukseen kokoontui 223 suunnistajaa. Juhannuksen 
jälkeistä perjantai-iltaa säesti kaatosade. Miesten pääsar-
jan voittajaksi suunnisti Heimo Avikainen. Moninkertai-
nen Jukola-voittaja ja 2000-luvun Asikkala-Jukolan kil-
pailunjohtaja. Naisissa ripein oli Sirkka Ketola, kuten niin 
monissa veteraanien SM-kisoissa näihin päiviin asti.

ÄU:n ensimmäiset kansalliset rastit 1966



Suomen CUP:n loppuottelu Järvenpäässä 1967

Ensimmäisten rastipäivien rastit 1968



Kansalliset 1969 Jurvonvuoressa Vihijärven eteläpuolisissa maastoissa.



Piirikunnalliset Kevätlahdessa 1968

Piirikunnalliset Viitalassa 1973


