Sarjakuvaseuran Jukola-sanoma
Monta Jukolan viestin sanomaa on kuultu eri puolilla Suomea, miten viestin suunnistajat ovat kiidättäneet viestiä yöttömässä yössä läpi tuoksuvien metsien ja jylhien maastojen.
ÄSS:n viestin sanomaksi poimittakoon hyvän ystävämme Heimo Heiskan (Reilut Miehet Havumetsien) tekstiviesti Lapuan yöstä kesällä 2007. Tuskin
voi suviyön tunnelmia paremmin kuvata:

Äänekosken
Sarjakuvaseura (ÄSS)
Äänekosken Sarjakuvaseura perustettiin vuonna
1981 edistämään lähinnä keskisuomalaisen sarjakuvan asemaa. Nykyään seura on keskittynyt enemmän urheiluun. Toimintaa on sekä Keski-Suomessa
että Helsingin seudulla.
Seuran puheenjohtajana on toiminut alusta alkaen
Jyrki Salmijärvi.

Näin käynnistyi ÄSS:n Jukolataival Vehka-Jukolassa 1992
(ykkösosuuden ensimmäiset
rastit). Se antoi jo viitteitä siitä,
miten tarina tuli jatkumaan, sillä matkalla oli sentään seuran
kokenein suunnistaja...
Tänä vuonna Sarjakuvaseura
palaa siis lähtöruutuun, kun
Salpa-Jukola juostaan samoissa Virolahden maastoissa. Vuosien 1992-2010 aikana on metsään kirmannut ÄSS:n paita
päällään noin 60 eri Jussia ja
25 Venlaa.

“Joo ei 3sen kaverik. tienn. näin net yöl
koton. Tosivaik. rasti pist. Pääs.jun. lask.rint.
asti. Kuivis. koht.kenk. En voin.autt.yht.läh.
rad.er liik.juok. lo.kram”

Kaikki lehtileikkeet Sisä-Suomen Lehti,
ellei toisin mainita

1992

Sarjakuvaseuran Jukola-ura alkoi vuonna 1992 Vehka-Jukolasta. Se oli sitä aikaa, kun mukaan lähti reilusti enemmän valmennus- ja huoltoporukkaa kuin juoksijoita. Jälkikäteen vuoden huipentuma oli se,
kun Juha Pajunen pääsi Urheiluruutuun juostuaan loppukiriä yhdessä Jukolan voittaneen Hakarpspojkarnan ankkurin kanssa. Harmi vain, että “Tipi” oli tulossa vasta toiselta osuudelta…
Kuvassa haasteita pelkäämätön seitsikko Juha Kanerva (ylh. vas.), Petri Hämynen, Juha Pajunen, Mikko Tapper, Marko-Aku Vuorinen, Teijo Piilonen ja Tuomo Piilonen sekä edessä valmentajat Ismo Malin ja Reima Rautiainen.

1995

Kerava-Sipoon Jukolassa 1995 oli yksi ylitse muiden. Jukolan viestin ehkä legendaarisimman osuuden juoksi(?) Jyrki Nummela. Aikaa kului 8.21.59, mikä nosti ÄSS:n tuloksissa voittajaksi – tulospalvelussa aika nollautui kun vuorokausi ylittyi yhteisajassa…
Nummela kirjoitti osuudestaan yksityiskohtaisen raportin Suunnistaja-lehteen. Legendaarinen juttu ”Noviisina
Kerava-Sipoon Jukolassa” löytyy myös netistä osoitteessa http://kotisivu.dnainternet.net/jyrnum/juk95.htm

Jyrki Nummela

“Hei, mutta sinähän olet se kadonneeksi ilmoitettu!”

8.21.59
Kerava-Sipoo 1995

“Sinulla pitää olla hirvittävä kunto,
kun jaksoit ne 8 tuntia ja 21 minuuttia.”.
		

Järjestäjien kommentteja maaliin saapuessa
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Järjestäjien printtaama tuloslista. Edes NTHI ei pystynyt pistämään kampoihin ÄSS:n ll-joukkueelle!

1997

ÄSS sai Venla-joukkueen mukaan ensimmäisen kerran Jyväskylässä 1997. Kuva on vuoden 1999 Jukolasta Eurajoelta, jossa Venla-joukkueitakin oli kaksi. Edessä vasemmalla oleva Miia Pesonen teki vaikutuksen
selostaja Jarmo Lehtiseen juostessaan hihattomassa puserossaan radiorastin ohi. “Tuo juoksija kuuluisi paremminkin
missikisoihin”, tokaisi Lehtinen lähetyksessä.
Venlat takana Mari Hujanen, Tiina Vuorinen, Eeva Reponen ja Sari Kailanko, edessä Miia Pesonen ja Tuija Kilpeläinen.

MM-futis

Asiat tärkeysjärjestykseen: teltalle on usein kannettu tv jalkapallokisojen takia, kuten juhla-Jukolassa 1998. Kuvassa seurataan Ranskan MM-kisojen alkusarjan lohko-E ottelua Hollanti-Belgia, joka muuten päättyi maalittomaan tasapeliin. Belgia jäi lopulta alkusarjaan pelattuaan kolme tasapeliä, Hollanti
sen sijaan päätyi pronssiotteluun, mutta hävisi sen Kroatialle 1-2.

2003

ÄSS lanseerasi termin “Jukolan klassikko”, joka tarkoitti avaus- ja ankkuriosuuden juoksemista samassa Jukolassa. Vuonna 2003 ÄSS:n ykkösjoukkue tuotiin maaliin kolmen suunnistajan voimin, kun Petri Hämynen juoksi peräti kolme osuutta (2., 4. ja 6.). Timo Hämynen juoksi kolmosen ja vitosen, Teijo Piilonen perinteisen klassikon eli avauksen ja ankkuriosuuden.

2006

2000-luvulla ÄSS:n riveissä on ollut mestarismiehiä, kun vakiosuunnistajiin on
kuulunut mm. maailmanmestari Kimmo Kinnunen. “Onneksi meillä on oikein
Suomen mestarikin joukkueessa”, vitsaili joku, kun 200 metrin Kalevan Kisa -voittaja Ari Pakarinen oli mukana (maailmanmestaruudesta huolimatta Kimmoltahan jäi Suomen mestaruus saavuttamatta).

2007

Suomen kokenein suunnistustoimittaja Matti Leikas laski vuonna 2007, että ÄSS on TUL:n suurin seura
Jukolassa. Mukana oli kolme veljesjoukkuetta ja yksi venlanelikko. Kuvassa TUL:n suunnistuksen tulevaisuus: vas. Jorma Lehtonen (50), Mikko Tapper (44), Petri Hämynen (42), Timo Hämynen (51) ja Tuomo Piilonen (45).

2009

Sarjakuvaseura oli Jukolan viestin viimeinen kolme kertaa peräkkäin vuosina 1993-95. Mikkelin Jukolaan 2009 ÄSS kokosi joukkueen, jonka kaikki viestinviejät olivat olleet
joskus viimeisiä. Loppujen lopuksi näitä jumboja oli niin vähän, että yksi mies piti lainata toisesta jumbojoukkueesta, Tukkisioista. Lisäksi, kun Lehtosen Ittu sairastui kilpailun alla, jouduttiin turvautumaan perinteiseen tapaan ”Kauttojen” ehtymättömään juoksuvoimaan. Jumbot olivat kuitenkin kaukana viimeisestä sijasta, kun taakse jäi 18 maaliin päässyttä joukkuetta, eikä kukaan ollut edes osuudellaan viimeinen. Usean Jukolan rutiini näkyi suorituksessa. Miehet vasemmalta juoksujärjestyksessä: Jyrki Nummela (101 osuudella taakse jäänyttä), Petri Hämynen (400), Pasi Peltola (2), Tuomo Piilonen (42), ”Heimo Kautto” (504), Marko Ripatti (799) ja Mikko Tapper (5).

