
 

Episode 1 – Kuohonkallio Korahdus 

Pikamatkan paluun ensimmäinen osakilpailu tarjosi varsin upeaa vaativaa pikamatkan (keskimatkan) 

suunnistusta. Maastoa hallitsi varsin iso laakea mäkialue jossa erittäin hyvä näkyväisyys. Mäkialueen 

reunoilla ja rinteillä runsas muotoisempaa, paikoin rikkonaista maastoa sekä hieman peitteisempiä alueita. 

Maasto on hyvästä kulkukelpoisuudesta huolimatta kohtuullisen raskas täten suosi jonkun verran miesten 

pääsarjalaisia. Joskin huhu kertoo että muuan Ari Anjala olisi omalla kellotuksellaan ottanut piikkipaikan 

      

Tulokset TOP 15 

 

Ensimmäisen osakilpailun tulokset kokonaisuudessaan kisasivuilta. 

Kisan kulku 

Kilpailun alku nousi monelta osalta varsin ratkaisevaksi. Selvästi osalla suunnistusajatus ei ollut herännyt 

vielä talviunilta ja ensimmäiset kaksi rastiväliä osoittautuivat varsin haastavaksi. 
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Fabritius (LS-37) kirmaa vakuuttavalla alkuvauhdilla piikki paikalle vaikka suoraviivaisuudessa antaakin muille 

periksi. Myös LS-37 nuorten ryhmän Aapo Granqvist aloittaa tasoituksen huomioiden erittäin räväkästi. Kisan 

lopputulokset kannalta merkittäväksi nousevat Hutterin (LS-37) koukkendaali rastiympyrässä sekä nuorten 

maajoukkuesuunnistaja Miksu Karjalaisen (JRV) suunnan lirvahtaminen välin puolivälistä. 
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Kakkosväli osoittautui hämmentävän vaikeaksi ja useampi kisan ennakkosuosikeista ajoi itsensä kyseisellä 

välillä ulos pelistä. Pysyvätköön tässä vaiheessa henkilöt nimettöminä - käykää stalkkaamassa seurannasta 
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Kakkosrastin jälkeen isoja heilahteluja ei seuraavien välien aikana tapahdu. Mielenkiintoisimpana 

nostona JRV:n nuoren naisen jopa hämmentävän kovavauhti kyseisellä pätkällä.  

 

Puolessa välissä kisaa Ratamestari on näyttänyt mallia, mutta muuten kärjen tilanne kutkuttavan 

tasainen. Tasoitukset huomioiden muuten parhaissa asemissa vakuuttavaa työtä tehnyt Ilkka Peltola 

(IHR) sekä naiset Ansku Anjala (LS-37) ja Miksu Karjalainen (JRV). 
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Ratkaisut kisan kärkipaikkojen suhteen nähdään 9-11. Väleillä. Viime vuonna läpimurtoa tehnyt Samu Heiska 

(TuMe) ja SM-keskimatkan plaketisti Hutteri naulaavat, kun taas Fabritius ja Vormisto (LS-37) joutuvat 

taipumaan enemmän tai vähemmän molemmilla rasteilla. 

Heiska tykittää lopun kokonaisuudessaan parhaiten ja ottaa Episoden 1 voiton ennen pikamatkan spesialisti 

Hutteria. Puolesta välistä maaliin vakuuttaa myös Lahden Suunnistajien tulevaisuuden Jukola ankkuri Kaapo 

Lehtonen – tuolla vauhdilla mies taistelee tulevissa episodeissa aivan kärkipään sijoituksista. 

Koko rata 



Tumen Heiska ottaa voiton varsin kliinillä suorituksella. Huomioitavaa että jopa selvästi kovinta vauhtia piti 

neljänneksi sijoittunut Fabritius. Maaston vaativuus näkyy myös tuloslistassa ja kärkipäähän sijoittui useita 

kokeneita suunnistajia – ei siis ihme että kärkipäästä löytyivät mm. Ilkka Peltola ja Make Väisänen (LS-37), 

jälkimmäinen tosin epävirallisella tuloksella (ei GPX tiedostoa). Nuoret osoittivat kuitenkin vauhdin puolesta 

vaarallisuutensa ja huhu kertoo että tulevien episodien tuloslistat näyttävät varsin erilaisilta... 

 


