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Suomalaiset odottavat kil-
paurheilussa menestys-
tä ennen kaikkea hiihtola-
jeissa. Hiihto on osa suo-
malaista sielunmaisemaa. 
Iisalmen Visakin tunne-
taan hiihdosta. Tällä het-
kellä Visan hiihto elää 
murroskautta, mutta uu-
sia hiihtäjiä nousee aina. 
Se on elämän laki.

Muutaman viikon päästä 
tiedämme nouseeko Iisal-
men Visan kilpaurheilija 
olympiakoneeseen. Edel-
lisen kerran se nähtiin 
vuonna 1972, kun hiihtä-
jämme Juhani Repo edus-
ti Suomea Sapporon talvi-
olympialaisissa Japanissa. 
Toivotamme kaikki yhdes-
sä ampumahiihtäjä Jarkko 
Kauppiselle tsemppiä ja 
onnea kahteen tärkeään 
katsastuskisaan.

Ilmastomuutos vaikuttaa 
myös hiihtoon. Kun hiih-

din kilpaa 1970- ja 80-lu-
kujen taitteessa, niin jou-
luun mennessä oli harjoi-
tuskilometrejä 1000 täyn-
nä ja hiihtopäiviä noin 80. 
Nyt Iisalmen korkeudel-
la on vain 15-20 hiihto-
päivää ennen joulua. Toi-
saalta eräissä lajeissa, ku-
ten suunnistuksessa, har-
joitusolosuhteet parane-
vat: nyt voimme harjoitel-
la tasavertaisesti norjalais-
ten ja ruotsalaisten kans-
sa. Kovaa harjoittelua ei 
korvaa mikään: esimer-
kiksi voin tässä ottaa omat 
ennätykseni juoksuradoil-
ta: cooper 4070 m, maan-
tiekymppi 32 min, maas-
tojuoksu (15 km) 51 min. 
Näillä arvoilla voidaan 
haastaa nykyäänkin sekä 
suunnistuksen että juok-
sun kärki Suomessa. Ja 
nyt tämä on mahdollista 
paremmissa harjoitusolo-

suhteissa.
Kiitän lopuksi neljäs-

tä vuodesta Iisalmen Vi-
san puheenjohtajana. Nyt 
kun luovutan puheenjoh-
tajan nuijan Tommi Läh-
teiselle, toivotan samalla 
hänelle menestystä kun-
niakkaan urheiluseuram-
me peräsimessä.

Asko Saatsi 
puheenjohtaja 
2006–2009

Hiihto ja suomalainen sielu

Iisalmen Visan urheilijoi-
den harjoitusmahdolli-
suudet paranevat. Väes-
tönsuojaan on valmistu-
nut Visan urheilijoille ja 
jäsenille tarkoitettu kun-
tosali.  Nyt yleisurheili-
joiden talvinen harjoit-
telu voi tapahtua yhdes-
sä paikassa.  Kuntosaliin 
pääsee urheilijoiden li-
säksi myös kuntoilijat. 
Edellytyksenä on seuran 
jäsenyys kuten tuossa jo 
aikaisemmin mainittiin.  
Kuntoilijoita otetaan sa-
lille rajoitettu määrä, sil-
lä haluamme turvata ak-
tiiviurheilijoille harjoitte-
lurauhan.

Käsissäsi on Iisalmen Vi-
san ensimmäinen  verkko-
lehti. Näin on, sillä tämä leh-
ti ilmestyy sekä paperi- , et-
tä nettiversioina Iisalmen 
Visan nettisivun kautta.  Lä-
hiaikoina sen voi tilata suo-
raan sähköpostiin, josta sen 
lukeminen onnistuu linkin 
kautta.  Tämä projekti on 
yhteistyötä Iisalmen Kau-
punkilehden kanssa.

Pariviikkoa sitten luolassa 
oli ensimmäiset  kisat.  Osal-
listujia oli mukavasti ja ki-
soja on talven aikana tulos-
sa lisää. Myös piirin halliki-
sat lähestyvät. Ensimmäiset 
hallikisat junnuille on tam-
mikuun viimeisenä viikon-
loppuna. Lisää näistä löytyy 

tietoa Pohjois-Savon piirin 
sivuilta.  

Saatsin Asko  evästi  tuos-
sa viereisellä palstalla  uut-
ta puheenjohtajaa.   Hyviä 
eväitä tässä kiristyvässä kil-
pailussa ihmisten vapaa-
ajasta varmasti tarvitaan.  Ii-
salmen Visassa on tällä het-
kellä tekemisen meininki 
ja siitä on hyvä Lähteisen  
Tommin  jatkaa. 

Iisalmen Visan yleisurhei-
lu on asettanut  kovat ta-
voitteet tulevaisuudelle. 
Ensi vuoden aikana on tar-
koitus saada seurajohtaja-
koulutus loppuun. Sen ai-
kana tehdään yleisurheilu-
jaostolle toimintakäsikirja. 
Samalla vauhdilla on tarkoi-
tus hakea Sinettiseuraksi.  Il-
man SUL:n tukea ei kumpi-
kaan olisi ollut mahdollis-
ta.  Urheilullisella puolella 
tavoitteena on nousta ensi 
vuoden aikana 80 parhaan 

seuran joukkoon ja viidessä 
vuodessa valioluokan seu-
raksi eli 50 parhaan jouk-
koon. Siinäpä sitä sitten on-
kin hommia.

Olemme hakeneet  vuo-
den 2012 veteraanien yleis-
urheilun SM-kisoja Iisal-
meen. Viime vuonna haussa 
oli vuoden 2011  kisat ja ne  
meni Mikkeliin.  Toivottavas-
ti tänä vuonna tärppää, sillä 
tarkoituksemme on järjes-
tää ainakin yhdet isommat 
kisat kesässä jatkossakin.  
Ensi vuodesta on tulossa 
isompien kisojen osalta vä-
livuosi, mutta järjestämme 
sitä vastoin enemmän omia 
kisoja Sankariniemellä. 

Niemelän Arto on valit-
tu Pohjois-Savon liikun-
nan puheenjohtajaksi. On-
nea Artolle. Ylä-Savolla on 
nyt entistä vahvempi edus-
tus  maakuntamme urhei-
lun etujärjestöissä. 

Harjoitusmahdollisuudet 
paranee

Louhenkatu 7 T 2
Soita ja varaa aika

(myös ilta- ja lauantaiaikoja)
Puh. 0400-256 135

Lämpimästi tervetuloa!

Voimassa kesäkuun ajan.
Puolihieronta 50 min 24 �
Kokohieronta 90 min 40 �
Aikoja jonottamatta.
Soita ja varaa.

Koulutettu hieroja/urheiluhieroja/
Personal Trainer Arto Karppinen
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1-V. SYNTTÄRITARJOUKSET

Louhenkatu 7 T 2
(myös ilta- ja lauantaiaikoja)

puh. 0400 256 135
Lämpimästi tervetuloa!

SoiTa ja
VaRaa aiKa.

• Alaraajatutkimukset
• Tukipohjalliset • Jalkojen hoidot

Jalkaterapeutti Pia Kallio
Kirkkopuistokatu 15 A, Iisalmi

040 538 6491 tai 050 545 4525
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Lunta odotellessa Visan 
hiihtäjät leireilivät Vuo-
katin ensilumella. Läh-
tö oli torstaina 5.11 Iisal-
men ABC-asemalta kello 
12.30. Vuokattiin saavuim-
me puolitoista tuntia myö-
hemmin ja lähdimme he-
ti hiihtämään. Tyyli oli va-
paa, osa hiihti tunnin ,toi-
set kaksi. Illalla oli vuoros-
sa Vuokatinhovin maukas 
päivällinen ja jalkapallon 
pelaaminen. Touhukkaan 
päivän jälkeen uni tuli sil-
mään aikaisin.

Seuraavana aamuna he-
rätyskellot pirahtelivat 
muumien tahtiin jo 7.30. 

Unihiekat karisteltuam-
me suunnistimme aamu-
lenkille ja aamupalalle. 
Aamupäivästä vuorossa 
oli vapaan hiihtoa, melko 
sohjoisella ladulla. Ran-
kan lenkin jälkeen ma-
ha kurnikin jo melko pal-
jon, niinpä lounas hävisi-
kin parempiin suihin jou-
tuisasti. Lounaan ja ilta-
päivän perinteisen hiih-
don välillä olikin kiva pit-
kä tauko ja kerkesimme 
mm. ottaa mittaa toisis-
tamme biljardissa….Tom-
mi oli ylivoimainen. Hiih-
don jälkeen taas vaihteek-
si söimme ja lähdimme 

keilaamaan, jossa kolmen 
kärki oli Tommi, Viivi ja Ju-
ho. Illalla pojat lämmitti-
vät vielä saunan ja poruk-
ka rupesi untenmaille jo 
kymmenen aikoihin. Lau-
antaina herätys taas puoli 
kahdeksalta, lenkki ja aa-
mupala jonka jälkeen pi-
dimme pienen paussin 
ja lähdimme hiihtämään. 
Osa hiihti perinteistä ja 
osa vapaata. Viikonloppu 
alkoi näkyä jo ladulla, jos-
sa oli  melkoinen suksien 
suihke. Iltapäivä treeni-
en jälkeen oli jälleen vuo-
rossa päivän kohokohta, 
päivällinen. Ruokaa läh-

dimme sulattelemaan Ur-
heiluopiston uimahalliin. 
Kilpailuhenkisinä saim-
me tietysti sielläkin kisat 
pystyyn, pelasimme vesi-
lentopalloa ja polttopal-
loa. Kaikki selvisi reissus-
ta hukkumatta. Sunnun-
taina olikin vuorossa vä-
hän pidempi ja palaut-
tava hiihtolenkki, jolloin 
vastaan tuli armeijanlei-
vissä oleva Partasen Ant-
ti, jonka kanssa hiihtelim-
me loppu lenkin armeija-
juttuja kuunnellen. 

Pekka, Aira, Tommi, Ant-
ti, Viivi ja Antti.

Visan hiihtäjät leirillä Vuokatissa
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Nimeni on Antti Partanen 
ja aloitin armeijan kesällä 
2009. Palveluspaikakseni 
valikoitui Kainuun Prikaa-
ti Kajaanissa. Alusta alka-
en oli selvää, että pyrin 
saamaan armeija-ajasta 
kaiken hyödyn irti myös 
kilpahiihdon osalta. 

Heti palveluksen al-
kuvaiheessa kaikille kil-
paurheilijoille pidettiin 
haastattelu. Haastattelun 
jälkeen valikoitui kym-
menen hiihtäjän ryhmä, 
joka aloitti kansalaisvel-
vollisuuden suorittami-
sen lisäksi kovan hiihto-
harjoittelun.

Tähän syksyyn mennes-
sä harjoitusolosuhteet 
Kainuussa ja Kainuun Pri-
kaatissa ovat olleet loista-

vat. Tosin aliupseerikou-
lun kaksi ensimmäistä 
viikkoa olivat teoriapai-
notteisuuden vuoksi kii-
reisiä, joten silloin har-
joittelu jäi hieman vähäi-
semmäksi. Muutoin joka 
viikolle on viikko-ohjel-
maan sovitettu n. 8 tun-
tia treeniaikaa, jonka li-
säksi harjoittelua tulee 
vielä vapaa-ajallakin. Li-
säksi joka kuukausi on 
noin viiden päivän mittai-
nen urheiluleiri Vuokatin 
upeissa maastoissa.

Kilpailutoiminta on ar-
meijassa ollut aina tär-
keässä roolissa. Sotilas-
viisiottelu järjestettiin 
Tikkakoskella. Lajeina 
ottelussa ovat esteuinti, 
kranaatinheitto, esterata, 

ammunta ja 4 km:n juok-
su. Henkilökohtaisessa 
kisassa sijoitukseni oli 15. 
ja joukkuekisassa tuomi-
sina pronssimitali. 

Prikaatin suunnistuski-
sat kuuluivat myös ohjel-
maan. Suoritus oli muu-
ten hyvä, mutta hain va-
hingossa yhden väärän 
rastin, joten lopputulos 
hylättiin.

Prikaatin partiosuunnis-
tuskilpailut onnistuivat 
sitten jo paremmin. Kisa 
alkoi yöosuudella, joka 
suunnistettiin pareittain. 
Olimme parin kanssa yön 
jälkeen viidentenä. Toi-
sena päivänä joukkueel-
le jaettiin kartta, joka si-
sälsi 25 rastia. Rastit jaet-
tiin nelihenkisen joukku-

een kanssa. Pienen pum-
min jälkeen joukkueem-
me jatkoi pikataipaleel-
le, johon kuului juoksua, 
kranaatinheittoa ja am-
muntaa. Ammunnan jäl-
keen maaliin oli vain n. 
200 metriä. Lopputulok-
set selvisivät toisen päi-
vän illalla ja saimme kuul-
la joukkueemme sijoittu-
neen toiseksi suunnistus-
virheestä huolimatta.

Kaiken kaikkiaan Kai-
nuun Prikaati on kil-
pahiihtäjälle unelmien 
paikka harrastaa lajiaan, 
vaikka välillä tuntuu, et-
tä treeniaika loppuu kes-
ken. Apunamme on val-
mentaja Vuokatin urhei-
luopistolta, jonka johdol-
la ohjattuja harjoituksia 

on vähintään kerran vii-
kossa. Nyt kun joulukuu 
koittaa, niin ”välisodan” 
aikaan hiihtäjät lähtevät 
kahdeksan päivän mittai-
selle hiihtoleirille Vuo-
kattiin, josta sitten poru-
kalla matkaamme Lapin-
lahdelle kisaamaan FIS 
Kallen kisoihin. 

Omat treenit ovat suju-
neet tähän saakka suh-
teellisen hyvin lukuun 
ottamatta parin viikon 
sairastelua ja pari kertaa 
on tullut kaaduttua sau-
varinnetreenissä niin, et-
tä käveleminenkin on ol-
lut hankalaa.

Kisakautta ja uusia haas-
teita odotetaan maltta-
mattomina!

Kilpahiihtäjä armeijassa
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