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Pysun MM-kisat Virossa 2013 
 

Vuoden 2013 MM-kisat oli myönnetty Viron Rakvereen. Samaan aikaan ratkottiin myös 

junioreiden mestaruudet. Suomi oli matkassa lähes täydellä miehityksellä. Miehiä oli kisamatkalle 

valittu 7 ja naisia 4 kpl. Itse pääsin mukaan joukkueeseen lähinnä hyvin menneiden katsastuskisojen 

perusteella ja odotin innolla kisoja koska edellisestä MM-startistani oli kulunut jo lähes neljä 

vuotta. Jännää oli myös se, että koskaan aiemmin ei kisat ole olleet näin lähellä kotia. Linnuntietä 

Hollolasta Rakvereen on kutakuinkin 200km matkaa. Joensuun 2006 vuoden kisatkin olivat 

kauempana. 

 

Tiesin ettei kunto sprintti Suomenmestaruudesta huolimatta ollut ihan samalla tasolla kuin mitä se 

on joskus aiemmin ollut. Uskoin kuitenkin täyttäväni paikkani kisoissa siinä missä muutkin ja 

toiveissa oli huippusuoritus oikeaan aikaan. Etukäteen ajatellen pidin keskimatkaa itselleni 

sopivimpana kisana. Maastokin oli kaikkein eniten suomalaistyyppinen. Tosin pitkä tauko kv. 

kisoista teki mahdollisuuksien arvioimisen vaikeaksi. Ensimmäistä kertaa lähdin kisoihin ilman 

selkeää sijoitustavoitetta. Olin keskittynyt viimeisen kuukauden oikeastaan vain pyöräilyyn jättäen 

juoksun lähes kokonaan pois ohjelmasta. 

 

Maanantai, mallisuunnistus 
 

Oli aika hakea tuntumaa paikalliseen kartoitustyyliin ja maastoon. Tasaista olikin kaikki muu paitsi 

kartan laatu. Ajokelpoisuusluokitus oli mitä sattuu ja paikoitellen tuntui kartantekijän olleen 

urakkapalkalla kiireapulaisena töissä. Polut olivat nopeita ajaa ja oletettavaa oli kun vauhti kasvaa 

niin suunnistuksen sujuvuuden merkitys kasvaa. Mallisuunnistuksesta ei käteen jäänyt oikeastaan 

muuta hyvää kuin aurinkoinen ja lämmin sää. 

 

Tiistai, sprintti 
 

Tulossa oli urbaanisprintti, eli kisat tultaisiin ajamaan pääsääntöisesti pienen kaupungin 

keskustassa. Googlen Street wiewer oli ollut viime päivinä koko joukkueen kovassa käytössä ja 

vaikka en koskaan ollut kylässä käynyt, tuntui keskusta tutulle kun sinne saavuttiin. Jotta hommasta 

ei tulisi liian helppoa, olivat järjestäjät lananneen kylän reuna-alueille pusikkoihin tiuhan 

uraverkoston. Suomessa ei vastaavissa olosuhteissa ole tietääkseni koskaan päässyt kilpailemaan. 

Meillä ei ihan helposti koko kaupunkia suljeta pyöräsuunnistusten takia. 

 

Oma kisani alkoi todella amatöörimäisesti. Lähtöpodiumille työntäessäni pyörää en huomannut kun 

ketjut putosivat eturattaalta kammen puolelle alas ja ensimmäisellä polkaisulla ne kietoutuivat 

kammen ympärille sikkuralle. Se aika kun olisi ollut mahdollisuus katsella tulevia rastivälejä, minä 

taivuttelin ketjuja rattaille. Aikaa meni niin paljon, että jo minuutin perään lähtevät tulivat 

työntämään minua alas lähtöluiskaan. Homma karkasi lapasesta jo ennen kuin ehti edes kunnolla 

alkaa. Vasta vitosrastilla sain suunnistuksen sujumaan edes jotenkuten mutta peli tuntui siinä 

vaiheessa jo menetetyltä. Ajelin maaliin kuitenkin parasta mahdollista vauhtia koska ei MM-

kisoihin kannata mennä keskeyttelemään. Sija oli huono 32 noin sadan kilpailijan joukossa ja 

entisestään päivä musteni koko joukkueessa, kun seitsemän suomalaista hylättiin kyseenalaisen 

kielletyn alueen reunan ylityksen takia. Itse kuuluin näihin hylättyihin. Kiellettyä aluetta ei ollut 

merkittynä mitenkään maastoon ja ko. paikasta oli varoitettu edellisenä iltana joukkueenjohtajien 

kokouksessa. Tuloslistalta voi helposti lukea mitä maita tämä tieto ei koskaan tavoittanut. 

 



Heti kisan jälkeen oli tuntemukseni kaksijakoiset. Olin aivan kisaturisti tuloslistan mukaan, mutta 

mielessä kuitenkin uskoin pystyväni paljon parempaan. Tuloslistan kärkipäässä olivat maat jotka 

ovat treenanneet kaupunkisuunnistusta ja ketkä vastaavasti eivät. 

 

 
 

Yllä paljon hylkäyksiä aiheuttanut 14-15 rastiväli 

 

 

Keskiviikko, keskimatka 
 

Maasto muuttui totaalisesti kun siirryttiin Rakverestä itään Moedakun hiihtokeskukseen. Tultiin 

suomalaisten mukavuusalueelle, normisuunnistukseen. Oma kisa lähti hyvin liikkeelle ja jalka 

tuntui kevyelle. Sain edellä lähteneitä kiinni ja fiilis parani matkan edetessä kunnes alkoivat 

vaikeudet. Kasi rastilla erehdyin mönkijäurasta ja turha oikominen puskan läpi maksoi minuutin 

lisäaikaa. Se ei vielä ollut paljon mutta sitten rastilla 17 karahti uudelleen ja pahemmin. Taas jäi ura 

huomaamatta ja eroa rastivälin parhaille tuli yli 1,5min. Loppusija maalissa oli 18. ero kärkeen n 

4min. Virheitä tuli yhteensä n. 3min joten kaukana ei ollut pistesija, mutta mitaliin ei olisi ollut 

saumaa. Se on taso tällä hetkellä, eikä se siitä jossittelemalla muutu. 

 

Mieltä sen sijaan rauhoitti tieto itselle että pystyi vielä ajamaan niin hyvää vauhtia, että 

huippupäivän osuessa kohdalle ei maailman kärki ole kuitenkaan hirveän kaukana. Tosin siihen 

aikaan kun itse ehti tekemään parin minuutin koukerot ja vielä voittamaan kisan, ei taida olla enää 

paluuta ☺ 

 



 
Suomalaistyyppinen keskimatka 

 

Torstai, välipäivä 

 

Välipäivänä kävin juoksemassa pienen lenkin aamupäivällä ja iltapäivällä käytiin porukalla 

pomputtelemassa golf palloja vesiesteeseen. Ilta meni lupsakasti pyörää viritellessä seuraavan 

päivän kisaan. Myös Street wiewer oli taas yllättävän suosittu nettisivusto. 

 

Perjantai, viesti 
 

Paluu kaupunkiin osa 2, eli taas oli urbaania aluetta tarjolla ja koko viikon tihein urasto odotti aivan 

Rakveren keskustassa. Rasteja oli paljon 34kpl eli juuri yli kahden minuutin rastivälejä ei ollut 

tiedossa. Lisämausteena oli tieto siitä, että Rakveren linnan kukkuloille oli viety paljon rasteja. 

Kisasta oli tulossa ns. pidennetty sprinttiviesti. 

 

Ajoin Suomen kakkosjoukkueessa ja oma osuuteni meni ihan hyvin ennen näitä edellä 

mainitsemiani kukkuloita. Olin ajanut koko kisan Ranskan, Venäjän, Liettuan ja Tsekin letkassa 

joka hajonnoista huolimatta tuntui kasautuvan aina yhteen. Lopun jyrkässä laskussa olin lähellä 

kaatua ja kartta pyörähti ylösalaisin ja kiireen siivittämänä en sitä huomannut. Surffailin siinä 

yleisön silmien edessä sitten ylimääräisen minuutin ja Venäjä ehti Liettuan kanssa ennemmin 

vaihtoon. Sija oli vaihdossa kuudes jonka ankkurimme Juho onnistui säilyttämään loppuun asti. 

”According to rules” kuitenkin vain jokaisen maan parempi joukkue lasketaan ja meidän kuudetta 

sijaa ei siksi lopullisissa tuloksissa noteerattu. 

 

 

 
 

Viestimaaston alkulenkkiä 



 

Lauantai, pitkä matka 
 

Suomella ei ollut kisaan kuin viisi paikkaa ja ajamaan pääsy ei ollut ihan itsestäänselvyys. Pääsin 

ajamaan kisaan ja odotinkin starttia vesikielellä. Toivoin edellisten matkojen tapaan 

suunnistuksellista rataa mitä ei sitten koskaan tullut. Rata oli mielestäni viikon huonoin ja 

kartanlukutaidot eivät joutuneet koetukselle oikeastaan missään vaiheessa kisaa. Puolessa välissä 

rataa ajettiin lähes merkittyä reittiä yli 5km. Rata oli suunnistuksellisesti niin helppo, että oli vaikea 

pitää ajatus kasassa kun seuraavat kolme väliä oli lukenut jo kuuteen kertaan ja seuraavaan polun 

risteykseen oli matkaa vielä lähes kilometri. En myöskään koskaan aikaisemmin muista MM-kisan 

aikana ehtineeni miettiä mitenköhän KLL:n kisat Heinolassa olivat menneet tai olikohan digipoksin 

tallennustila kotona jo ihan täynnä Espanjan ympäriajoa Eurosportilta ☺ 

 

 En koskaan ole ollut tämän kisasirkuksen nopeimpia ajajia, kuten en nytkään. Sija oli viikon paras 

17, mutta se tuli melko ehjällä suorituksella. Toki ihan nappisuorituksella paikka kymppisakissa 

olisi ollut ihan mahdollinen. 

 

 
 

Ei ihan niin vaativaa suunnistusta pitkällä matkalla 

 

Yhteenvetona viikosta 
 

Ajoin Virossa urani huonoimmat sijoitukset MM-tasolla enkä edes ole kovin pettynyt. Oma taso on 

siis laskenut, mutta se kai on väistämätöntä tässä iässä vaikka kuinka yrittäisi taistella vastaan. Oli 

kuitenkin mukavaa olla mukana ja joukkueessa on edelleen hyvä tekemisen meininki ja porukka 



henki. Etukäteen mietin miten jaksan enää ajaa koko viikkoa läpi mutta huoli oli turha. Kisaohjelma 

on MM-kisoissa nykyään niin väljä, ettei palautumisen kanssa ollut mitään ongelmia. Oma 

suorittamisen taso ei ollut Virossa samalla tasolla kuin SM-kisoissa. Virheitä tuli liikaa, eikä niitä 

voi laittaa vieraan maastotyypin piikkiin. Tämän lähemmäs suomalaisia metsiä ei juuri ole 

mahdollista päästä. 

 

Ensi vuonna kisat ovat Puolassa ja tietynlainen haaste olisi päästä vielä sinnekin mukaan mutta sen 

olen iän myötä oppinut, ettei enää voi tehdä suunnitelmia vuoden päähän eteenpäin. 

 

-mika- 


