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U R H E I L U V I I K K O

Ilpo Lommi

Tavalliselle kuntoilijalle 42 
195 metrin maratonjuok-
su on huima haaste, joka voi 
vaatia vuosien valmentautu-
misen. Todellisille juoksija-
konkareille se on niin rutii-
nia, että heidän on etsittä-
vä uusia kovempia haastei-
ta. Ainakin muutamia kuo-
piolaisjuoksijoita suunnit-
telee taivaltavansa ensi elo-
kuussa Helsingin Palohei-
nässä Masokistin unelmak-
si nimetyn 100 km:n ultra-
juoksun. Ajalla ei niin väliä 
ole ainakaan ensimmäisellä 
kerralla kunhan matka tulee 
taitettua.

Ultraprojekti käynnistyi 
tammikuun viimeisenä sun-
nuntaina Kuopiossa ns. koti-
rataultralla, kun kolme juok-
sijaa hölkkäsi hieman yli 50 
km. Puolimatkassa oli 20 mi-
nuutin tauko kuivan paidan 
vaihtoa ja energiantankka-
usta varten. Yli kymmenas-
teinen pakkanen ja viima ei-
vät juoksijoita ja heitä kirit-
täneitä lenkkikavereita hyy-
dyttäneet. 

Kotirataultrasta 
“humalatila“
Ultraprojektin vetäjä Erkki 

”Eka” Partanen kertoo, että 
toisen lenkin loppupuolel-
la eli 40 km:n jälkeen juoksu 
alkoi tuntua mahtavan kevy-
eltä ja olo pumpulimaiselta. 

–Vauhti pyrki nousemaan 
viiden ja puolen minuutin 
kilometritahdin pintaan el-
lei allekin. Siinä oli selvät en-
dorfiinihumalan merkit. Sii-
nä ei ole riskiä etenkään, kun 
juostaan porukassa taajama-
alueella ja kaikki ovat koke-
neita, kehonsa tuntevia kes-
tävyysurheilijoita. Ensim-
mäinen etappi projektissa oli 
lupaava. Kenellekään ei tiet-
tävästi tullut rasitusvammo-
ja, vaikka yhdellä meistä jalat 
alkoivatkin krampata viimei-
sillä kilometreillä.

Satelliittinavigaattoril-
la tarkistettuun 50 570 met-
rin matkaan kului juoksuai-
kaa yhteensä 5 tuntia 7 mi-
nuuttia. Jälkimmäinen 25 
km:n lenkki meni kolmi-
sen minuuttia edellistä no-
peammin. Samana päivänä 
kotirataultria juostiin useil-
la muillakin paikkakunnil-
la Suomessa. Seuraava sa-
manlainen valtakunnallinen 
tempaus on 25. helmikuuta. 
Kuopiolaisten ensimmäinen 
varsinainen ultrakilpailu on 
5. toukokuuta kuuden tun-

nin juoksussa Vantaalla. Sii-
nä taittunee matkaa noin 65 
km.

Parinsadan 
maratonin kimppa
Erkki Partasen lisäksi kotira-
taultran juoksivat Reijo ”Re-
tu” Honkanen ja tiimin uu-
sin tulokas Arvi Kääriäinen. 
Heidän lisäkseen juoksija-
rinkiin kuuluvat muun mu-
assa Kari Erkilä, Matti Silta-
nen ja Risto Kyttä. Myös he 
ovat kaavailleet vastaavan-
sa vuoden–parin sisällä ult-
rajuoksun haasteeseen. Kuu-
sikon keski-ikä menee pääl-
le 50:n. Kaikki alkoivat har-
rastaa kestävyysjuoksua vas-
ta ikämiehinä, joten marato-
nien lukumäärä on heillä ih-
mismielelle käsitettävä. Suo-
mesta kun löytyy juoksijoita, 
joilla maratoneja on takana 
monia satoja ja yhdellä jopa 
nelinumeroinen luku!

Kuusikolla on maratone-
ja takana yhteensä parisa-
taa. Erkki Partaselle tulee en-
si vuonna 50 ikävuotta “mit-
tariin. Silloin hän aikoo juos-
ta 50. maratoninsa. Kytän 
Risto tavoittelee ensi vuon-
na 60. maratoniaan ikämit-
tarin osoittaessa silloin sa-
maa lukemaa. Matti Siltanen 

ja Reijo Honkanen ovat tai-
valtaneet maratoneja hyvän 
matkaa yli 30:n. Kari Erkiläl-
lä niitä on parisenkymmen-
tä ja porukan nopein aika, 
kun viime vuoden Tukhol-
man maratonilla alittui kol-
me tuntia. 

Juoksuharjoittelu 
ei yksin riitä
Erkki Partasen mukaan ult-
rajuoksuun harjoittelu ei ole 
pelkkää juoksemista. 

– Juoksuharjoittelua toki 
lisäämme tänä vuonna noin 
3 000 km:iin kun se yleen-
sä on 2 500 km eli parisataa 
kuukaudessa. Reilun kym-
menen miehen juoksijapo-
rukkamme käy liki joka vii-
konloppu 25–30 km:n yh-
teislenkillä. Lisäksi hiihdäm-
me talvella pitkiä laturetkiä.  

Jumppa kuuluu asiaan ai-
nakin kerran viikossa ja ke-
sän tullen on myös pyöräily. 
Monipuolinen, kohtuudes-
sa pysyvä harjoittelu pitää 
jalat sekä muunkin kehon 
kunnossa. Rasva-aineenvaih-
dunnassa ja energiantankka-
uksessa onnistuminen ovat 
ratkaisevia. Laji vaatii pit-
kää pinnaa ja henkistä kes-
tävyyttä – sisusta puhumat-
takaan. ■

Maraton on 
ultrajuoksijoiden 
”pikamatka”

Kuopiolaisia lähdössä 
100 kilometrin Masokistin unelmaan

– Ultrajuoksuja ovat kaikki maratonin yli menevät juoksumatkat, 
mutta harrastajat pitävät alarajana 100 km:ä.
– Pisimmät yhtämittaiset juoksut ovat noin 250 km mutta sitä-
kin pidempiä monipäiväisiä juoksuja löytyy maailmalta. 
– Määräpituisten juoksujen rinnalla on määräaikaisia, pääasias-
sa 24 ja 12 tunnin ultrajuoksuja. 
– Kuuluisin ultrajuoksu on Kreikassa syyskuun lopussa järjestet-
tävä 246 km:n Spartathlonia, joka kulkee Ateenasta Spartaan. 
– Yksi pisimmistä on vuonna 2003 Portugalin Lissabonista Mos-
kovaan järjestetty, 64 päivää kestänyt 5 036 km:n juoksu. 
– Suurimmat harrastajamäärät ovat USA:ssa ja Japanissa. Suo-

messa ultrajuoksijoita on muutamia satoja. 
– Kuuluisimpia ultrajuoksijoita ovat Pekka Aalto, Janne Kan-
kaansyrjä ja Seppo Leinonen. 
– Ultrajuoksijat perustivat viime kesänä oman seuran, Enduran-
ce Ultrarunning Team Finlandin. Se järjestää 9. kesäkuuta 100 
km:n Suomi-juoksun Perniössä, joka on maailman toiseksi van-
hin 100 km:n juoksu. 
– Suomi-juoksu ja Masokistin unelma (11.8.)ovat merkittävim-
mät kotimaiset ultrajuoksut
– Ultrajuoksusta kertovia nettisivuja: endurance.fi, ultrarunning.
com, seponkotisivut.com, pasinjuoksusivut.net

Kuopiolaiset saivat vieraitakin ultrajuoksuprojektin aloitukseensa. Kuvassa (vas) Seija Kiiski Joensuusta, Reijo Honkanen, Hannu 
Heinistö Vantaalta, Kari Erkilä, Erkki Partanen, Arvi Kääriäinen ja Matti Siltanen.

Hurjia matkoja ultrajuoksuissa

Näkövammaiset hiihtävät oppaan kanssa. Kuvassa Kuopion ki-
soihinkin tuleva Jarmo Ollanketo oppaansa kera. 

Vammaishiihtäjät
viikonloppuna Puijolle

Kuopion Karateseuran Lau-
ri Pasanen on valittu edus-
tamaan Suomea ensi per-
jantaista alkaen Turkin Iz-
mirissä käytäviin karaten 
nuorten EM-kisoihin. Pa-
sanen ottelee alle 65-kilois-
ten sarjassa.

19-vuotias Pasanen lähtee 
uransa toisiin arvokisoihin 
ilman suurempia paineita.

– Jos saisin pari ottelu-
voittoa ja pääsisi kolman-
nelle kierrokselle. Sen ko-
vempia tavoitteita on hanka-

la asettaa, kun muut kilpaili-
jat ovat minulle aivan tunte-
mattomia, Pasanen pohtii.

Pasasella on aikaisem-
paa arvokisakokemusta vii-
me lokakuussa Tampereel-
la käydyistä aikuisten kara-
ten MM-kisoista. Hän otteli 
joukkueottelussa, kun Suo-
men joukkue hävisi ensim-
mäisessä ottelussaan Japa-
nille.

Suomen karaten nuorten 
EM-joukkueeseen kuuluu 
seitsemän kilpailijaa. ■

Lauri Pasanen ottelee 
karaten EM-kisoissa

Anu Pöntinen

Vammaishiihtäjien kerma 
kokoontuu viikonloppuna 
Puijolle, kun stadionilla otel-
laan näkö-, kehitys- ja liikun-
tavammaisten Suomen mes-
taruuksista.  

Liikunnanohjaaja Pet-
ri Räbinä näkövammais-
ten keskusliitosta kertoo, et-
tä paikalle on saapumassa 43 
osanottajaa. 

Luvassa on mielenkiintoi-
sia ja normaalilajeista poik-
keavia elämyksiä. Esimer-
kiksi sokeat ja näkövammai-
set hiihtävät oppaan avulla ja 
oma sarjansa on myös niin 
kutsutuille kelkkahiihtäjille, 

jotka hiihtävät istualtaan.
Puijon maastot ovat vam-

maishiihtäjille vaativia. Sen 
tietää myös näkövammais-
ten hiihdon Paralympiames-
taruuden vuonna 1984 voit-
tanut, vehmersalmelainen 
Kyllikki Luhtapuro. 

– Mäkisellä ladulla luot-
tamus oppaaseen korostuu. 
Myös tasapaino joutuu koe-
tukselle. Eteen voi tulla yllät-
täviäkin tilanteita. 

Pakkasraja tapahtumal-
la on 20 astetta. Mikäli kisat 
joudutaan perumaan, ne jär-
jestetään vammaisurheilijoil-
le tarkoitettujen Talvipäivien 
yhteydessä 17.–18. maalis-
kuuta. Yhteistyökumppani-

Hannu Jukola

Veteraaniurheilun piirin-
mestaruuksia ratkottiin 
Kuopiossa. Naisten sarjan 
65-vuotiaissa kuopiolainen 
Pirkko Pitkänen teki Suo-
men ennätyksen 60 metrin 
juoksussa ajalla 9.77. Pitkä-
sen ennätystahti jatkui pi-
tuushypyssä. Hän hyppäsi 
3,67 metriä.

Miesten 50-vuotiaiden sar-
jassa Kuopion seudun vete-
raaniurheilijoiden Keijo Kö-
nönen hyppäsi kovan tulok-

sen korkeaudessa. Könönen 
ylitti riman 170 cm:n kor-
keudesta.

Vanhin piirinmestaruus-
kisoihin osallistunut urhei-
lija oli 80-vuotiaiden sarjassa 
kisannut Veikko Welin. Hän 
osallistui 60 metrin juoksuun 
sekä korkeus- ja pituushyp-
pyyn.

Runsaslukuinen veteraani-
urheilijoiden joukko kisasi 
Kuopio-hallissa viime tors-
taina. ■

Pirkko Pitkänen 
ennätysvauhdissa 
veteraanikisoissa


