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 - isä, valmentaja ja seura-aktiivi Risto Kittilä 

Mies mestarin takana 
Jokaisen urheilijan menestyksen taustalla on lähes poikkeuksetta vahvat 
taustajoukot niin kotona, valmennuksessa, huollossa kuin 
ystäväpiirissäkin. Tänä keväänä moni hiihdon ystävä sai jännittää 
Ainiovaaran SM-kisoissa, kun Kusti Kittilä lähti 50km kuningasmatkalle 
ennakkosuosikkina ja kovan kisan päätteeksi vei voiton.  
 
Palkintojenjakoseremonioissa Kusti nosti isänsä esiin yhtenä 
merkittävimmistä henkilöistä menestyksensä taustalla ja oli liikuttavaa 
nähdä se tunne molempien kasvoilta, kun pitkäjänteinen työ tuotti 
vihdoin toivotun huipputuloksen. Halusimme nostaa esiin Riston tarinan 
malliksi monille vanhemmille, jotka parhaillaan tukevat lapsiaan omissa 
lajeissaan. Vanhempien ja seura-aktiivien rooli on todella tärkeä 
menestystarinoiden taustalla. Vaikka hiihto onkin yksilöurheilua, tarvitaan 
jokaisen menestystarinan taakse kuitenkin vahva tiimi. 



”Risto Kittilä on hiihtopiireissä tunnettu ja tykätty persoona, joka 
huomioi kaikentasoiset urheilijat aina tasavertaisesti ja yhtä 
kannustavasti.  Nuorten Hopeasompa-leireillä on ollut ilo nähdä miten 
Risto on saavuttanut aina uudelleen nuorten luottamuksen ja kuinka he 
kuuntelevat tarkkaan Riston elämänohjeita hiihto-opin lisäksi. Myös 
hiihtorippileirillä Risto on ollut valmentamassa ja luomassa leirille 
todella mukavaa ja lämmintä ilmapiiriä. Minuun on tehnyt erityisen 
vaikutuksen se kuinka kannustavasti Risto keskustelee urheilijoiden 
kanssa epäonnistumisten jälkeen tai kun suksi muuten vain ei luista. 
Ristosta huokuva positiivisuus ja rauhallisuus on mielenpainuva 
kokemus jokaiselle valmennettavalle.”   

 
Maija Oravamäki 

Pitkäjänteinen 
työ tuotti vihdoin 

toivotun 
tuloksen: SM-
kultaa 50km 

matkalta. 



Minkälainen poika Kusti oli lapsena?  
 
Kusti oli aktiivinen lapsi. Hän tykkäsi leikkiä leikkejä, jotka olivat 
”astetta fysiikan puolella”.  Jo pienenä Kusti tykkäsi pyöräillä ja leikkiä 
vedessä, vaikka ei vielä uida osannutkaan. 
  

Milloin aloit uskoa että pojasta tulee 
urheilija?  
 
Jo pienenä mihin Kusti innostui, oli hän periksiantamaton. Ja vaikka 
hän ei ollut aluksi huippu, halusi hän kuitenkin liikkua ja urheilla, 
koska nautti siitä niin paljon. Mieleen on jäänyt erityisesti se kerta 
Raahessa järjestetystä Rautahiihdosta, johon Kusti osallistui 10-
vuotiaana. Juuri ennen lähtöä Kustille tuli vessahätä ja hän myöhästyi 
sen takia lähdöstä. Kaikesta huolimatta Kusti voitti tuon kisan! 



 Mitkä ominaisuudet tekevät harrastajasta 
urheilijan? 
 
Se, kun tykkää harrastuksesta ja haluaa kehittyä ja mitata kehitystä. 
Kuntoilija osallistuu esimerkiksi Tervahiihtoon ja tekee tietyn 
tuloksen. Hän kokee tekemisen mielekkääksi ja haluaa lähteä 
kehittämään tulostaan.  

 Mikä saa yrittämään yhä uudestaan? 
Se, että urheilija ei ole vielä tyytyväinen, eli ei ole  saavuttanut sitä, 
minkä tietää mahdolliseksi. Tämä on tärkeintä urheilijan polulla. 



Mitkä ovat urheilijan tärkeimmät 
ominaisuudet? 
  
Kestävyysurheilusta puhuttaessa tärkein ominaisuus on periksi 
antamattomuus; Vaikka ei heti onnistuisi, silti urheilijalla on halu 
kehittyä. Urheilija kehittyy eniten parantamalla heikkouksiaan. 
Esimerkiksi jos hiihdon tekniikassa on puutteita, urheilija kehittyy 
parantamalla sitä. Tietenkään ei saa unohtaa myöskään urheilijan 
vahvuuksia, vaan niitäkin tulee kehittää.  

Miksi hiihto on hiin hieno laji? 
 
Hiihto on vastaus suomalaisen kuntoilijan elämänasenteeseen. Hiihto 
on haastavaa, helppo toteuttaa ja kehityksen näkee helposti. 
  

Mitä olet isänä tehnyt lasten urheilullisen 
elämäntyylin eteen? 
  
Olen toiminut kuten kaikki urheilevien lasten vanhemmat toimivat; 
Olen ollut kannustamassa, tukemassa ja löytämässä positiivisia asioita 
tekemiseen. Harrastuksesta tulee koko perheen yhteinen elämäntapa. 



  
Lopuksi kysyn Ristolta, tulisiko hänellä vielä jotain mieleen. Risto 
naurahtaa sille huomiolle, että kuinka lapsi unohtaa pian, vaikka 
olisi kokenut syvän pettymyksen. Pian sitä ollaan taas takaisin 
tekemisen äärellä. 
  
Riston mieleen muistuu myös ystävän lapsen hauska kommentti 
Alatornion kisoissa palkintoja jakaneelle hiihtäjälegenda Eero 
Mäntyrannalle. Tämä 7-vuotias urheilijan alku oli todennut Eerolle, 
että kuinka valtavan hyvä hiihtäjä Eero on ja eikä hän ole koskaan 
hävinnyt. Eero oli vastannut, että jo vain hän on hävinnyt ja että 
häviäminen tekee voittajan. Siihen poika oli riemuissaan vastannut, 
että on hänkin kerran hävinnyt, joten hänestäkin tulee suuri 
voittaja! 



Meidän kesä koostuu treeneistä ja töistä. 
Minulla on joka päivä klo 4.30 herätys 
treenaamaan ja illalla 19 jälkeen takaisin 
kotona. Kesän asun siis Oulussa ja Joel on 
puolestaan kesän Porvoossa paloasemalla 
töissä. Elokuussa palaamme takaisin 
Kuopioon opintojen pariin. Tarkoitus on 
kuitenkin kilpailla taas talvella ja treenata niin 
hyvin kuin töiden ja opiskelun ohella kerkeää.  

Greta&Joel 
Greta Kurkinen ja Joel Sariola 

"Kesä alkaa olemaan makimoilleen". 
Aika kuluu nyt hiihdon ja pyöräilyn 

lajivoiman kehittämisen parissa. Tiiviin 
harjoitusrupeaman keskellä aikaa jää 
vähän muihin kesän aktiviteetteihin, 
mutta pienet rauhalliset hetket kesän 

lämmössä antavat valtavasti energiaa ja 
tuovat sopivaa kesäfiilistä harjoitteluun. 

Kusti Kittilä 

Käyn rinteen laitaa minä ilman paitaa, ei estä 
kukaan kun matkaa teen. Terkut Leviltä! T. Ritu 

Riitta-Liisa Roponen 



Jani kätteli Joutsensillan 

InterSportissa uuden 
yhteistyösopimuksen merkiksi. 

Tervahiihdon yhteistyökumppaneiden 
sopimustilanne on hyvä, mutta 

mukaan mahtuu lisää urheiluhenkisiä 
yhteistyökumppaneita! 

 
 

Tervahiihto oli finalistina Vuoden 
Urheilutapahtumaksi Tapahtumien Gaalassa 

Oulun Seurahuoneella toukokuussa 2017. Päivi ja 
Jani olivat paikalla tapaamassa muita 
tapahtumajärjestäjiä ja todistamassa 

RukaNordicin ansiokasta voittoa.  Kuusamossa on 
tehty hienoa työtä. 

Kiitos kaikille Tervahiihtoa äänestäneille!   

Monet kestävyysurheilijat viihtyvät 
suunnistamassa! Markus edustaa 
suunnistuksessa Koskelankylän Rientoa, joka 
on aktiivisin Oulurasteja järjestävä seura. 
Oulurasteja järjestää Oulun seudulla 
kuusitoista suunnistusseuraa. ”Koska kulutan 
seuran varoja (mm. hiihtosuunnistuksen 
MM-kisat) niin maksan seuralle takaisin 
tekemällä talkoita toimimalla 
"ratametsurina". Talkoilemme siis koko 
perheellä mahdollisuuksien mukaan. Kesäisin 
suunnistan kilpaa Pohjois-Suomessa mm. 
Koillismaan rastipäivillä ja päätavoite on 
parisarjassa tunturisuunnistuksessa. 
Parisuhde tulee siinä samalla testattua. ”  

http://www.paivilohikoski.fi/


Tervatar  
Maija Oravamäki  

"TEIPPIÄ!"  -karjui Tervattaremme 
polkujuoksun MM-kisoissa Italiassa 

10.6.2017. Maija kiri kisoissa huiman 
suorituksen todella raskaalla reitillä ja 

oli mukana nostamassa Suomea 
polkujuoksun maailmankartalle. 

Naisissa osallistujia oli yht.132, 38 eri 
maasta. Mahtavasti laukkoi 

suomenheppa vuorikauriiden joukossa! 
Lue koko juttu täältä! 

 
Treenaan alkukesästä Kuopiossa ja 

Siilinjärvellä valmentajan  seuratessa 
harjoitteluani. Harjoittelun määrää 

nostetaan viime kaudesta  ja lisäbuustia 
siihen antaa yhteinen treenikuukausi 

Roposten kanssa Livignossa. Muutama 
OHS:n leiri on myös merkitty kalenteriin.  

Luotan harjoittelussani 
monipuolisuuteen. Niinpä hyvän 
treenikesän resepti koostuukin 

juoksusta/jalkalenkeistä, rullahiihdosta, 
salitreenistä sekä pyöräilystä. 

Rullahiihdosta tulee monipuolisesti 
lihaskestävyyttä, tehoa ja nopeutta. 
Pyöräilyn osuus on kaikista pienin.  

Marjaana Pitkänen 

http://www.matkallatervahiihtoon.fi/tervatar-maijan-komea-taival-polkujuoksun-mm-kisoissa/


Terveisiä Italiasta! 
 
Tällä hetkellä olen Italiassa kahden viikon treeni- ja tekniikkaleirillä ja 
palaan takaisin Suomeen hieman ennen juhannusta. Leiri on ns. oma 
leiri, mutta täällä hyvinvoinnistani vastaa Roberto De Zoltin perhe. 
Roberto vastaa tekniikkaharjoituksista sekä treenien 
toteutuspaikoista. Muu perhe on vaihdellen mukana treeneissä ja 
perheen äiti Simonetta Carbogno vastaa ruokahuollosta. 
Italialaisruoka on maistunut ja hyvin olen viihtynyt. 
Perhemajoituksessa plussaa on myös jatkuva kielikylpy, jolloin itselläni 
on mahdollista oppia italiaa ja samoin De Zoltin perheellä englantia. 
 
Ensi kaudella jatkan vahvistuneessa Team Robinson Petshop-
joukkueessa, mikä toisaalta oli myös luonnollista viime kauden 
jälkeen. Mukana ensi kaudella tiimissämme on niin vanhoja kuin uusia 
tuttavuuksia. Lue koko juttu täältä. 
 
 

Helin 
BLOGI 

http://www.matkallatervahiihtoon.fi/hiihtoterveisia-italiasta-heli-heiskanen-valmistautuu-jo-uuteen-kauteen-maratonhiihtajana/
http://www.heliheiskanen.net/
http://www.heliheiskanen.net/


Mennyt kevät oli urheilun suhteen taas 

varsin haasteellinen, ja hiihtokauteni jäi 
kilpailuiden osalta varsin lyhyeksi. Opintojen 
viimeistely ja työnhaku täyttivät kuitenkin 
vapautuneen ajan, joten tekemisestä ei ollut 
puutetta. Kevään loppu toikin sitten 
mukanaan varsin suuren muutoksen, kun 
oma kotiosoite siirtyi Oulusta Jyväskylään, 
josta sainkin uuden työpaikan Meltexiltä. 

Jonne Seppänen 
Tervehdys Team Tervahiihdon Keski-Suomen alajaostolta! 

”Kerran 

urheilija, 
aina 

urheilija!” 



Nyt olen ehtinyt totutella uuteen asuinympäristöön ja työelämän arkeen 

reilun kuukauden ajan. Varsinaisia treenihommia en ole vielä aloittanut, 
mutta fiilispohjainen liikunta on tuonut sopivasti tasapainoa työn ja vapaa-
ajan välille. Työelämän ja tavoitteellisen treenaamisen yhdistäminen on 
haasteellinen yhtälö kokonaiskuormituksen hallinnan kannalta. Nyt 
vaaditaan entistäkin enemmän malttia ja oman kehon kuuntelemista.  
 
Harjoitusmääristä joudun väistämättä tinkimään, mutta onneksi maailmalta 
löytyy monia loistavia esimerkkejä siitä, miten tavoitteellisen työuran ja 
treenaamisen yhdistäminen onnistuu niin halutessaan. Vahva ja 
monipuolinen monien vuosien määrällisesti kova kestävyysharjoittelu on 
pohja, jonka päälle on mahdollista rakentaa suhteellisen hyvä tuloskunto 
laadukkailla ja tarkoitusta palvelevilla treeneillä.  

Harrastan siis tästä lähtien omaa 
businessatletismiani, jossa 
tavoitteellisuus, laadukas 
tekeminen, muuttuviin 
olosuhteisiin sopeutuminen, 
sekä palautteen ja muun vasteen 
kautta saatu jatkuva tekemisen 
parantaminen ovat keskiössä niin 
työelämässä kuin urheilussakin. 
Kerran urheilija, aina urheilija! 
 
Entistä enemmän fiilistä ja 
vähemmän totisuutta, omaa 
kehoa kuunnellen ja 
kunnioittaen: hyvää kesää 
kaikille Tervahiihtäjille!  



Kehittyminen, onnistumiset ja elämykset luonnossa saavat 
ihmiset voimaan hyvin ja innostumaan liikunnasta.  Team 
Tervahiihto innostaa ja valmentaa ihmisiä liikunnalliseen 
elämäntapaan ilon kautta.” 

” 

Team Tervahiihtoon  kuuluu 11 Tervahiihtäjää, joita kaikkia 

yhdistää rakkaus lajiin. Saamme iloa ja elämyksiä sekä hyvinvointia 
ympäri vuoden kestävyysliikunnan avulla.  Ammattivalmentajamme 
Maija ja Jani Oravamäki (SporttiOravat) sekä Anu Junnila ja Lasse 
Seppänen Huippumoodista takaavat ammattitaitoiset valmennukset. 
Muut Team Tervahiihdon jäsenet kannustavat ja sparraavat mukaan 
lajin pariin eri tavoin. Päivin (paivilohikoski.fi) tehtävä on 
sparraamisen lisäksi myös tykitellä urheilun ilosanomaa 
someen, valokuvata tapahtumissa, kehittää Tervahiihdon 
yhteisöä sekä organisoida tapahtumia. Tiimiin kuuluu myös joukko 
muita sparraajia, urheilijoita ja yhteistyökumppaneita. 

Matkalla 
Tervahiihtoon- 

valmentajat 
•Anu Junnila 
•Tmi SporttiOravat: Maija ja Jani 
Oravamäki 
•Huippumoodi: Lasse Seppänen 

http://www.anujunnila.fi/
http://www.paivilohikoski.fi/
http://www.anujunnila.fi/


Palvelut 
 
•Ohjatut kimppalenkit: hiihtoa, polkujuoksua, kahvakuulailua tai 
pyörälenkki teille tai asiakkaillenne. 
•Virkistyspäivät: ohjattua liikuntaa, asiantuntijaluentoja, tarjoilut 
yhteistyössä partneriemme Rauhalan ja Tuban kanssa. 
•Luennot: työhyvinvointi, kestävyysharjoittelu, luottamuksella 
menestystä 
•Voiteluillat ja lajiesittelyt 
•Leirit: (perinteinen Pikku-Syötteen leiri joulukuussa sekä 
Vuokatin ensilumen leiri lokakuuussa.) 
•Valmennukset: esimerkkinä 75min. tekniikkavalmennus 
29€/hlö sis. alv. vähintään kahdeksan hengen ryhmässä. 
•Tapahtumakuvaus ja blogaus: tilaa tiedottaja mukaan lenkille tai 
leirille ja ikuista päivänne blogiin, digilehteen tai 
henkilöstölehteen. 

Lue lisää TeamTervahiihdosta täältä! 

http://www.rauhala.fi/
http://www.paivilohikoski.fi/fi/koulutukset/luottamusurheilussa/
http://www.paivilohikoski.fi/fi/koulutukset/luottamusurheilussa/
http://www.matkallatervahiihtoon.fi/teamtervahiihto/


 
MITKÄ OVAT LAJISI? 
MTB ja hiihto   
MIKSI? 
Vauhdikkaita lajeja ainakin 
alamäessä 
MIKÄ MIESTÄ DRAIVAA 
HARJOITTELUSSA? 
Huomata vieläkin kehittyvänsä!    
KESÄN TAVOITTEET 
Tahko, Syöte ja Pyssymäen SM-
marakisa  

MITEN  LOMAILET? 
Ainakin Muumimaailmareissu 
Emmin kans on edessä. 
 
LEMPPARIKESÄJUOMA JA  -RUOKA 
Itse grillatut pihvit ja Saku  
 
LEMPPARILENKKI 
Lähimaastoista Tahkis-Maikkula 
löytyy haastetta. 
 

Hannu Kaikkonen ”IsoHoo” 59v 

Harrastaa maastopyöräilyä kesät talvet. 
MIKSI?  

Haastava ja monipuolinen laji johon voi myös helposti yhdistää oleilun ystävien 
kanssa. 

MIKÄ DRAIVAA MIESTÄ? 
 Valtava halu kehittyä fyysisesti ja myös henkisesti.  

KESÄN TAVOITTEET 
Viettää aikaa ystävien kans hienon lajin parissa ja ajaa myös muutamia 

kilpailuja. 
LOMASUUNNITELMAT 

Tehdä rästiin jääneitä töitä kotona ja ehkä myös käydä jossain pienellä 
reissulla. :) 

LEMPPARI KESÄRUOKA JA JUOMA: 
Kaikki mitä grillistä tulee niin maistuu, lähdevesi  

LEMPPARILENKKI: 
Ellinmaa-tahkis polut kesällä ja talvella on tosi jees. 

Sakari  ”Sakke”  Lukkari  





KUKA? 
-Esa Pesonen ”Esa” 

MITKÄ OVAT LAJISI? 
-Pyöräilee, juoksee ja hiihtelee 

MIKSI? 
-Hyvä vastapaino ajatustyölle 

MIKÄ MIESTÄ DRAIVAA HARJOITTELUSSA? 
-Kestävyystreenin aikana pää tyhjenee ajatuksista 

 KESÄN TAVOITTEET? 
-Liikkua hieman vauhdikkaammin kuin edellisenä kesänä 

MITEN  LOMAILET? 
-Ei mitään erityistä 

LEMPPARIKESÄJUOMA JA -RUOKA 
-Kaurapuuro ja mehu 

KUKA? 
Jaakko Tukki ”Jasseri” 
MITKÄ OVAT LAJISI? 
Harrastaa maastopyöräilyä ja maastohiihtoa vapaa-
ajalla  
MIKSI? 

Molemmat lajit mahdollistavat luonnossa liikkumisen ja 
urheilun 
MIKÄ MIESTÄ DRAIVAA HARJOITTELUSSA? 

Lajeissa vaadittavien ominasuuksien kehittäminen    
 KESÄN TAVOITTEET? 

Jos muutaman maastopyöräkisan ehtisi ajamaan  
MITEN  LOMAILET? 

Perheen kanssa matkustellen  
LEMPPARIKESÄJUOMA JA –RUOKA 
Uudet perunat ja silli, Lähdevesi  
LEMPPARITREENI 
Maastopyörällä Sankivaara-Kallioselkä-Sankivaara 
märällä kelillä. Hiihtämällä Sankivaaran ensilumenlatu 

Jaakko ”Jasseri” Tukki  
Harrastaa maastopyöräilyä ja 
maastohiihtoa vapaa-ajalla  

MIKSI?   
Molemmat lajit mahdollistavat 

luonnossa liikkumisen ja urheilun.  
MIKÄ DRAIVAA MIESTÄ?  

Lajeissa vaadittavien ominaisuuksien 
kehittäminen    

KESÄN TAVOITTEET 
Jos muutaman maastopyöräkisan ehtisi 

ajamaan  
LOMASUUNNITELMAT 

Perheen kanssa matkustellen  
LEMPPARIKESÄRUOKA JA -JUOMA 

Uudet perunat ja silli, Lähdevesi  
LEMPPARILENKKI 

Maastopyörällä Sankivaara-Kallioselkä-
Sankivaara märällä kelillä. Hiihtämällä 

Sankivaaran ensilumenlatu 

 

Esa ”Esa”  Pesonen  
Pyöräilee, juoksee ja hiihtelee 

MIKSI?  
Hyvä vastapaino ajatustyölle 
MIKÄ DRAIVAA MIESTÄ?  

Kestävyystreenin aikana pää tyhjenee 
ajatuksista. 

KESÄN TAVOITTEET 
Liikkua hieman vauhdikkaammin kuin 

edellisenä kesänä. 
MITEN LOMAILET? 

Ei mitään erityistä 
LEMPPARI KESÄRUOKA JA JUOMA 

Kaurapuuro ja mehu 



Juhani  ”Ikone” Ikonen   
Toimin tiimin fysioterapeuttina  ja 

valmentajana sekä fysioterapeuttina Rokua 
Health&Spa:ssa. Maastopyöräilykärpänen 

iski Ikoseen jo 11 vuotta sitten 
Yhdysvalloissa ja lajissa kiinnostaa 

pyöräilijän lihakset, fascia sekä niistä 
huolehtiminen. Kesän tavoitteena on varata 

yksi päivä itselle ja käydä termarin kanssa 
Rokualla kiertämässä polkuja yksin ja ajan 

kanssa, välillä nuotiolla istuen. Muuten 
kesä menee perheeseen panostaen ja 
liikkuen lasten kanssa. Lempiruoka on 

naudan entrecote-pihvi kokismarinaadilla ja 
ohrapirtelöllä. Lempparilenkki koostuu 

Rokuan pikkupoluista, joista koostan joka 
lenkille erilaisen kokonaisuuden fiiliksen 

mukaan. 

Heikki Tukki, ”Hese”  
Olen 35 -vuotias oululainen. Harrastelen 
kesäisin pyöräilyä. Lenkillä tulee käytyä 

maastossa sekä maantiellä. Jonkin verran teen 
myös rullahiihtoa. Talvella tykkään hiihdellä ja 

talvipyöräillä. Harrastan liikuntaa oman 
hyvinvoinnin takia. Joskus on myöskin mukava 

laittaa lappu rintaan tai pyörän tankoon ja 
käydä kisoissa. Tämän kesän tavoite on saada 

järjestettyä hieno tapahtuma Rokualle (MTB & 
TrailRun) yhdessä mukavan porukan kanssa. 
Työskentelen kausiluonteisella alalla, joten 

lomat pidetään syksymmällä. Lempiruoka näin 
grillikauden aikana on rasvainen kaslerpihvi 

kera uusien perunoiden. Juomana menee 
useimmiten vichy. En osaa yhtä ja ainoaa 

lempilenkkiä sanoa, koska monipuolisuus on 
valttia.  



Vuosikymmenten ajan ovat keväiset hiihtoretket Ylläksen 
maisemissa olleet minulle ”Se Juttu”.  Jotta niistä pystyisin 
täysipainoisesti nauttimaan, pitää olla jonkinmoista kuntoa ja 
harjoittelua talven mittaan takana. Näinä vuosina olen melko 
aktiivisesti osallistunut Tervahiihtoon ja siitä on tullut kauden 
kohokohta tai päätavoite, kuinka vain. Pidän erilaisiin 
tapahtumiin osallistumisesta. Itsensä tiukalla pitäminen tai 
fyysinen rasitus tuo minulle hyvää oloa. Muita mieleisiä lajeja 
minulle ovat purjehdus ja pyöräily. 

Koe Hossa-Irni  
– hiihtosamoilijan unelma! 

Kirjoittaja 
Jussi 

”samoilija” 
Ponkala 

Tarina Tervahiihtäjältä 



Aikaisemmin olemme hiihtäneet väliä edestakaisin yöpyen 
Hossassa. Ajattelimme lähteä tällä kertaa kevyemmillä 
järjestelyillä eli hiihtäen Hossasta mökille Irnille. 
Pitkäperjantaina aamulla ajoimme autolla Hossan 
luontokeskukseen. Teimme suunnitelman, että 
luontokeskuksesta hiihdettäisiin Hossan latuverkkoa pitkin 
värikallioille asti.  

 

Siitä omia reittejämme umpisella Ala-Ölkyn järveä pitkin 
Julma-Ölkyn kanjonijärven läpi ja edelleen Ölkynpuron 
vierustaa kohden Irnijärveä. Lopuksi hiihtoa vinosti järven 
poikki mökille. Matkaksi tulisi 32 kilometriä, josta latuverkkoa 
14 kilometriä ja moottorikelkan jälkeä oli reilu 10 km. 

  

”Suomussalmen Hossasta tulee 
seuraava kansallispuisto, joka on 
hieno osoitus alueen upeasta 
luonnosta. Suosittelen 
tutustumaan!” – Jussi Ponkala 



Hossan 
kansallispuiston 

avajaisia 
vietetään 

17.6.2017! 

http://www.luontoon.fi/hossa
http://www.luontoon.fi/hossa


Hiihtoon lähtivät minun lisäksi pääkaupunkiseudulla asustavat 
Marja-Leena, Petri ja Saara Lehmus sekä Annukka Nissi. Kaikki 
hiihtäjät olivat hyväkuntoisia. Matka sujui pitkin latu-uraa sujuvasti 
Värikallioille, jossa tulistelimme toisen porukan kanssa tovin. Keli oli 
talvinen pakkaskeli ja lumisadekin hiukan sakeni päivän mittaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irnijärven osalta viimeiset 5 kilometriä oli täysin ummessa. 
Suunnistamisen apuna käytimme puhelimien karttasovelluksia, 
mutta varalta meillä oli myös paperikartta repussa, eväiden lisäksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maastossa oli pohjalla hyvin kantava hanki, jonka päälle oli satanut 
pehmeää lunta 20-30 senttiä eli sen verran se upotti. Meille oli ihan 
tavalliset perinteisen tyylin hiihtovälineet. Ala-ölkyllä ja Julma-Ölkyllä 
oli vastatuulikin. Usein Julma-Ölkyllä on moottorikelkkailijoita tulilla, 
mutta nyt siellä ei ollut ketään. Satoi lunta ja tuuli, joten emme 
jääneet nuotiota tekemään. Ölkynpuron vartta oli mukava seurata 
kohti Irniä.  
 



Hossan kansallispuiston nähtävyyksiä ovat tuhansia vuosia vanhat 
kalliomaalaukset Värikallioilla. Toinen kokemisen arvoinen paikka on 
Julma-Ölkyn kanjonijärvi, joka tuon alueen useista kalliorepeämistä on 
jylhin. Kansallispuiston myötä nämäkin kohteet ovat saaneet rahoitusta 
ja alueen palvelutaso on noussut.  

 

Värikallioilla on nyt uusittu taukopaikka. Julma-Ölkylle on rakenteilla 
rotkon ylittävä riipusilta retkeilijöille, mutta joskus on vain poikettava 
yleiseltä latuverkolta, mikäli haluaa nauttia vapaasti luontokohteista. 
Ainakin nämä käyttämämme Hossan ladut olivat nyt moottorikelkalla 
vedettyjä eli niissä ei voi luistella. Kesällä nuo kaikki paikat ovat helposti 
saavutettavissa, halutessaan jopa autolla. 

 

 

 

 

Juuri, kun olimme saapumassa järvelle, kotiväki ilmoitteli 
laittavansa saunan päälle ja ruuat tulemaan. Kieltäydyin 
kohteliaasti tarjotusta moottorikelkkakyydistä. Emmehän kaipaa 
apua. Itseasiassa järven ylitys oli raskasta, koska kaikki nuo 
lukuisat moottorikelkkajäljet olivat täysin ummessa lumituiskun 
vuoksi. Saattoi jopa olla pieniä vaikeuksia tunnistaa kotirantaa 
järven toiselta puolen. Kaiken kaikkiaan matka oli riittävän 
raskas, kestihän se noin seitsemän tuntia. 



Jussi Ponkala 
 
Ammatiltani olen rakennesuunnittelija/ projektipäällikkö 
insinööritoimistossa WSP. Hiihto on ollut minulle läheinen harrastus 
vuosikymmenten ajan. Silti oikeastaan koskaan en ole harrastanut hiihtoa 
oikeasti kilpailumielessä, vaikka kilpailuviettiä omaankin. Olen vaimoni 
kautta viettänyt nykyisin vapaa-aikaa mökkeillen Irnillä, Etelä-Kuusamossa. 
Tervahiihto on tärkeä osa harjoittelua ja suuri motivaation lähde.  Kesäisin 
harjoittelen monipuolisesti ja hiihto onkin minulle elämäntapa. 
 
Systemaattista kestävyysharjoittelua ei minulla ole tarkoitus kesäaikaan 
tehdä. Tavoitteenani ensi vuoden Tervahiihdossa on nauttia tapahtumasta ja 
valita sillä perusteella sopiva matka ja tekniikka. Teen mahdollisimman 
paljon hyötyliikuntaa eli työmatkapyöräilyä, marjastusta ja sienestystä, 
polttopuiden tekoa, metsästystä ja samoilua luonnossa. Tavoite on kerran 
viikossa tehdä pyörälenkki. Tiedä sitten löytyykö sopivaa 
pyöräilytapahtumaa, mihin voisin osallistua. Purjehduksessa osallistun näillä 
näkymin kolmeen isompaan regattaan ja muutaman pienempään kilpailuun. 



Treeniohjelma 

Tarjoan treeniohjelman hiihtäjille, jotka haluavat 
panostaa RullaTervahiihtoon ja hiihtää sen kunnolla läpi. 
Aikaa harjoitteluun on reilusti. Ohjelmaa alkaa 
heinäkuun alusta, josta monella alkaa loma. Toivotaan 
hyviä treenejä kaikille, jotka lähtevät tätä toteuttamaan! 

 
 
VIIKKO  26 
• 2x15-20 min. perinteinen rullahiihto/ rullahiihto tt vk-sykkeellä, 

palautus 10 min, alku- ja loppuverkka, 2x20min  
• rullahiihto p 75min + pyöräily/sk 1h 
• Kuntipiiri 60 min  
 
 
VIIKOT  27, 28  ja 29 
• 1*/viikko Rhp 1.20h pk syke 
• 1*/viikko 1.10h jossa tt 6*3min/palauttelu 5 min kevyesti hiihdellen.TT 

osiot vk syke,muut pk sykkeellä 
• 1*/viikko yhdistelmäharjoitus Mtb/pyöräily 1.15h+Rhp 1.10h pk syke 
• 1*voimaharjoitus/kuntopiiri 45-60 min. Keskity ylävartalon ja 

keskivartalon lihaksiin. Toistomäärät /sarja 12-15toistoa. 



VIIKOT 30 ja 31 
• 1*/viikko Rhp 1.30h jossa vk sykkeellä 2*20min/Palauttelu 10 min 

hiihdellen pk sykkeellä 
• Alku ja loppuverryttely Pk -syke 
• 1*/viikko Rhp 1.20h jossa tt 3*8min pk sykkeellä kaikki 
• 1*/viikko Mtb/pyöräily tai sauvakävely noin 1.45h pk sykkeellä 
• 1*/viikko voimaharjoittelu /lihaskuntoharjoitus 60 min koko vartalon 

lihaksille. Toistot sarjoissa 15-20 toistoa. 

VIIKKO 32 
• 1*Mtb/py 2.20h pk sykkeellä 
• 1*Sauvakävely/juoksukävely 1.30-1.45h pk sykkeellä 
• Lenkin aikana juosten rentoja juoksuvetoja 8*100m.Lenkillä syke pk 

paitsi 100m spurteissa. 
• 1*Rhp 1.40h jossa tt 2*15 min vk sykkeellä/palautus 15 min. Muuten 

syke pk alueella 
• 1*Rhp 1.30h jossa 8*30-40 sen ylivauhtihiihtoa erilaisiin maastokohtiin. 

Muuten pk syke paitsi vedoissa vk-mk alueella 

VIIKKO 33 
• Tervarullahiihto 27.8 klo 10.00 27km lähtö Muhoksen Korkalanvaarasta. 

Alkuverryttelynä Rhp noin 20 min 
• 1* Rhp 1.45h pk sykkeellä 
• 1* Voimaharj. /lihaskunto harjoitus 45 min 
• Ylävartalo /keskivartalo painotus. Toisto sarjoissa 10-12 kertaa. 
• 1*Rhp 1.30h jossa vk sykkeellä 2*20 min/palauttelu 10 min.Muuten 

syke pk. Tämä harjoitus mielellään välillä ma-ke 

Jani-Suomi-Jani lyhyt 
oppimäärä    
Rhp=Rullahiihto 
perinteinen 
TT=tasatahti/tasatyöntö  
Pk=peruskestävyys syke 
Vk=vauhtikestävyys syke 
/Tervarulla kisan vauhti 
Sk=Sauvakävely 
Jk=Juoksu/kävely lenkki 
Py=Pyöräily  
Mtb=Maastopyöräily 



Psyykkisen valmentautumisen roolilla on yhä suurempi merkitys 

niin huippu-urheilijoidenkin kuin kuntoilijoidenkin 
harjoittelussa.  Jokainen tietää, että ilman tahtoa ei ole myöskään 
toimintaa eikä haluttuja tuloksia. Personal trainereiden käyttö on 
jatkuvasti kasvava trendi  ja yhä useampi kuntoilija ja urheilija 
käyttääkin fyysisen valmennuksen ohella myös psyykkisen 
valmentajan palveluita löytääkseen optimaalisen suorituskyvyn sekä 
tasapainottaaksen arjen ja urheilun välisiä vaatimuksia. 
 

Moni tietää, että ratkaisut tehdään korvien välissä. 
Millaisen harjoituksen teen tänään? Jaksanko ylipäätänsä lähteä 
lenkille? Lisäänkö vielä ”hermokerroksen” pitovoidetta sukseen ja 
kannattaisiko ottaa kuitenkin kahvin kanssa munkkia, kun ovat niin 
herkullisen näköisiä? Tälläisiä kysymyksiä mielessä pyörii meillä 
kaikilla hiihdon ystävillä aika-ajoin. 
Urheilijan ja kuntoilijan psyykkisen valmentautumisen tavoitteena 
on kehittää ja ylläpitää psyykkistä terveyttä sekä mahdollistaa 
optimaalinen suoritus silloin, kun sitä tarvitaan. Kuntoilijan 
psyykkinen valmentautuminen kulminoituu usein perheen, työn ja 
harrastusten välisen tasapainon löytämiseen, kun taas urheilija 
hyödyntää psyykkisen valmennuksen menetelmiä edistääkseen 
huippusuoritusta ja palautumista. 

Tahto liikuttaa lihaksia – ja suksia! 
Lasse Seppänen 



 
• huippusuorituksen löytäminen 
• tavoitteen asettaminen 
• motivaation tunnistaminen ja itsensä motivoiminen 
• itsesäätelytaitojen kehittäminen 
• palautumisen ja rentoutumisen edistäminen 
• henkisten esteiden kanssa työskentely (vaatimusten käsittely, 

paineensietokyvyn kehittäminen ja julkisuuden hallinta) 
• elämäntapoihin liittyvät teemat, kuten painonhallinta 

Psyykkisen valmentajan palveluita käytetään yhä enemmän, 
jotta ihmiset löytäisivät oman optimaalisen suorituskyvyn. 
Palveluja tarvitaan myös arjen ja urheilun välisten vaatimusten 
tasapainottamiseksi. Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on 
kehittää ja ylläpitää psyykkistä terveyttä sekä mahdollistaa 
optimaalinen suoritus silloin, kun sitä tarvitaan. 

Tyypillisiä teemoja psyykkisessä 
valmentautumisessa ovat: 



Mikä sinulle tuo iloa urheilussa? 
Itsensä kehittäminen. Urheilu on koko perheen yhteinen nautinto. 
Kokemukset ja tunteet mitä urheilu antaa en saa muualta.  

Miten selvitä pettymyksistä?  
Käymällä tilanteen läpi. Ja katsomalla uuteen.   

Jos olisit eläin niin mikä eläin olisit?  
Kissa. Itsenäinen omantien kulkija, joka nauttii myös levosta ja silittelystä. 

Millainen on täydellinen kesätreeni? 
Auringon paisteessa lämmintä yli +22c kevyt tuuli, aamulla pieni jaloittelu 
koiran kanssa valmistaa lihakset kovempaan harjoitukseen. Vapaan 
rullahiihtoa loivaan nousuun, joka sisältää tehopätkiä. Treenin jälkeen 
pulahdus uimaan. 

"Joka ikinen aamu, on kaks 
vaihtoehtoo, voit luovuttaa 
tai uskoo, et  joka kerta kun 

kaadut, tarinan opetus on 
kallis, mut sit oot enemmän 

ku valmis. ”  
-Aste 





https://nallikari.fi/

