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Kieppi - mukavaa liikuntaa ihan kaikille! 
 

”Kieppi sopii ihan kaikille. Matkoista suoriutuu ilman himoharjoittelua. Kiepin la-
jit eivät ole ollenkaan mahdottomia.” 

 

Tällaisia kommentteja sain kuulla use-

amman kerran, kun tein tämän lehtisen haas-

tatteluja. Joku laji voi toki olla hieman toista 

kinkkisempi ja tavoitteista riippuen saattaa 

toisen lajin suoritus ottaa jopa koville.  

Vaikka kommentaattorit olivat jo Kieppi-

kärpäsen puremia ja liikkumisen, jos nyt ei 

vielä ihan elämäntavaksi, niin ainakin viik-

korutiinikseen ottaneita henkilöitä, niin silti 

oli mukava kuulla, että Jyväskiepin koke-

neet uskaltava suositella sitä muillekin! 

Kieppi 2010 toi toisille menestystä ja ko-

via tuloksia, osalle se oli vasta varovainen 

askel kohti uusia lajeja. Tämä KENSUlaisen 

Kieppi Xtra on juttupaketti, joka kertaa 

päättyneen Kiepin parhaat palat sekä infor-

moi tulevan vuoden Kieppi-tapahtumista. 

Lehteen on kerätty tarinoita, jotka toivotta-

vasti antavat monipuolisen kuvan Kiepistä, 

monen erilaisen liikkujan näkökulmasta.  

Jyväskieppi ja Kuntokieppi 2011 käynnis-

tyvät tuttuun tapaan tammikuussa - 

 

Tervetuloa mukaan! 

 

Ulla Yrjölä, Kieppiemäntä 2011 

 

 

 

 
    Kuva: Ulla Kiepin soudussa © Mikko Marttinen  
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Lähikuvassa Kuntokiepin voittaja 2010 
 

Jyväskyläläinen Laura Kanervo voitti Kuntokiepin ja oli mukana Haukkarannan 
joukkueessa. Seuraavassa Laura kertoo, minkälaisilla pohjilla Kuntokiepin voitto 
irtosi. 
 

Liikunnasta olen pitänyt aina ja koululii-

kunnasta minulla on vain hyviä muistoja - 

tai ei ainakaan huonoja. 

Nuorempana harrastin hiihtoa, yleisurhei-

lua ja uintia, minkä kautta aloin myöhem-

min valmentaa uimareita. Noin 18 vuotta 

sitten kiinnostuin triathlonista ja kilpailin 

nuorten sarjoissa muutaman vuoden, kunnes 

jouduin pahaan liikenneonnettomuuteen. 

Sittemmin kuntouduttuani olen alkanut Jy-

väskylässä harrastaa pyöräilyä ja luistelua 

sekä kiertänyt Jyväskiepin kuntosarjassa 

muutamia vuosia. 

Kuntokiepin voittoon riitti tasaisen hyvä 

suoritus kaikissa lajeissa, ja joukkuehenki 

siivitti mukavasti osallistumista. Kulunut 

vuosi olikin ensimmäinen, jolloin osallistuin 

kaikkiin kuntosarjan matkoihin ja olin mu-

kana kiepissä joukkueella. Kesällä osallis-

tuin myös kahteen triathlon kilpailuun pit-

kästä aikaa ja niitä varten tuli liikuttua ai-

empaa enemmän, missä onkin varmaan kun-

tokiepin voittoni salaisuus. 

Ensi vuodelle tavoitteenani on lähteä taas 

mukaan kuntokieppiin koulun joukkueella ja 

osallistua myös Kuopio Ice Marathoniin 

helmikuussa ja pariin sprintti-triathloniin 

kesällä. 

Kuntokieppiä suosittelen lämpimästi työ-

paikkaporukoille, sillä sen matkat ovat sopi-

via vähemmänkin kuntoileville, kun taas Jy-

väskiepin täysimatkat antavat kuntoilijalle 

hyviä haasteita ja  

liikunnan iloa 

"koko matkan edestä"! 

 
Kuva: Laura sparraa Eemeliä Peurunka-tempossa (Kiepin pyöräilyosakilpailu)  

© Touho 



KENSULAINEN 3/2010 

 

 

Jyväskiepin 2010 paras – Lauri Pohjola 
Lauri Pohjolan nykyinen Jyväskieppi-ura onkin itse asiassa comeback, sillä en-
simmäiseen otteeseen hän kiersi Jyväskiepin jo viime vuosituhannen puolella! 
Vuoden 2010 kiepin kisoista erityisen mieleinen oli suunnistus, joka oli tänä 
vuonna onnistunut tapahtuma ja toi täydet 1000 pistettä.  
 

Lauri Pohjola on liikkunut aina. Koulussa 

liikunta oli yksi lempiaineista ja suunnistus-

ta hän alkoi harrastaa jo 7-vuotiaana – 

KENSUssa! Myös joukkuepelit kuuluivat 

lapsuuden lajirepertuaariin, sillä Lauri pelasi 

sekä jääkiekkoa että koripalloa. Koriksesta 

Laurilla on tähän mennessä uran suurin saa-

vutus – B-poikien SM-pronssi Säynätsalon 

Riennon joukkueessa. 

Jyväskieppi tuli tämän vuoden voittajalle 

tutuksi isän, Paavo Pohjolan, kautta. Paavo 

oli mukana jo Homenokkakierroksella ja 

poika lähti mukaan Kiepin suunnistuksiin 

reilusti alle parikymppisenä. 

Kiepin voiton Laurille toi tasaisuus. Hä-

nen Kiepin kuuden lajin pistekeskiarvo on 

934, mikä sinänsä ei kuulosta mahdottomal-

le tavoitteelle per laji. Käytännössä 900 pis-

teen tuntumaan pääseminen jokaisessa eri 

lajissa vaatii kuitenkin joko tosi kovaa kun-

toa, luontaista lahjakkuutta tai riittävästi 

Kieppi vuosia kerryttää taitoa ja kokemusta. 

Tulevaisuuden tavoitteena Laurilla on 

osallistua Kalevan Kierrokselle, sitten kun 

malttaa jättää suunnistuksen vähän vähem-

mälle. Lisäksi hän aikoo voittaa Jyväskiepin 

uudelleen. Hallitsevan mestarin haastamista 

suunnitteleville vinkkinä, että siinä voi ehkä 

onnistua, jos suorittaa jokaisen lajin vähän 

paremmin ja on tasaisesti hyvä kaikissa. 

Jyväskieppi itsessään sopii Laurin mu-

kaan kaikille. Matkat eivät ole liian pitkiä 

eikä niihin valmistautuminen tai harjoittelu 

vaadi ihmeitä. Hän itse ei varsinaisesti har-

joittele kuin hiihtoa, suunnistusta ja juoksua, 

keskimäärin tunnin päivässä. Esimerkiksi 

maantiepyörälenkkejä tuli ennen Kiepin ki-

saa vain 2-3 ja kesän soudut tuli kuitattua 

kerralla – Kiepin soudussa! Varsinaisten 

treenien päälle tulee toki työmatkapyöräilyä 

ja kaikenlaista muuta hyötyliikuntaa. 

 

Ensi vuonna uudestaan! 

 

 

 

 

Kuva: Jyväskiepin 

iloinen voittajakol-

mikko Jarkko II, 

Lauri I, Marko III  

© Aimo Väisänen
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Jyväskiepin voittajat kautta aikojen 
 

 
Vuosi Jyväskiepin voittaja Jyväskiepin paras nainen Kuntokiepin voittaja 

1997  Osmo Polas  Tuija Kilpeläinen  

1998  Tapio Piesanen  Kirsi Hiljanen   

1999  Harri Taipale  Silja Salmijärvi   

2000  Jyrki Tuomala  Silja Salmijärvi   

2001  Markku Mäkelä  Terhi Kokkonen   

2002  Kari Kallio  Terhi Kokkonen   

2003  Markku Mäkelä  Terhi Kokkonen  Mikko Lepo 

2004  Leino Nisula (M50)  Terhi Kokkonen Mika Kanervo 

2005  Keijo Sivill  Ulla Yrjölä  Keijo Ilmavirta 

2006  Timo Rinkinen (M40)  Ulla Yrjölä  Paavo Pohjola 

2007  Keijo Sivill  Ulla Yrjölä Pirjo Ilmavirta 

2008  Keijo Sivill  Ulla Yrjölä Pirjo Ilmavirta 

2009  Kari Köninki (M50)  Ulla Yrjölä Pirjo Karetie 

2010 Lauri Pohjola Anita Hyttinen Laura Kanervo 
 
 
 

    
© Mikko Marttinen    © Esko Junttila 

 

Kuvat: Anita Hyttinen ja Lauri Pohjola – Jyväskiepin 2010 parhaat 
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Lajiesittelyssä luistelu 
”Ihania!”, vastaa VJ tammikuussa, kun kysyn hänen luistelumuistojaan lap-
suudesta. VJ on ollut luistimilla pienestä pitäen. Koulun jälkeen jäällä vietet-
tiin aikaa tuntitolkulla. 
 

Ekaluokkalaisesta aina yläasteelle asti VJ 

on pelannut jääkiekkoa JYP:ssä. Opiskelu-

aikana ja myöhemminkin hän pelasi kauka-

lopalloa monessa eri porukassa. 90-luvun 

puolivälissä VJ kiinnostui rullaluistelusta. 

Jokunen vuosi sitten VJ kyseli Ilmavirran 

Keijolta treenivinkkejä rullaluisteluun, Keijo 

kehotti ottamaan pikaluistelun talviharjoi-

tusmuodoksi. VJ kokeili retkiluistimilla ker-

ran, korkeintaan kaksi, jäi heti koukkuun, 

hankki klapsit ja jatko onkin historiaa!  

Millä taktiikalla Kiepin luisteluun? Ta-

voitteena oli voitto ja 18 minuutin alitus. 

Edellisen päivän luisteltu Lahti-luistelu tosin 

vähän mietitytti jaksamista. Taktiikkana oli, 

Verkun puuttuessa kisasta, että itse on pak-

ko nykäistä selvä ero. 

Välineet ja treeni? Kiepin 2010 voittoon 

luisteltiin Viking Marathon klapseilla, jotka 

kisakuntoon viritti Kanervon Mika. 

Mitä Kiepin luistelun voittaminen vaatii? 

”Nopeimman ajan. Sinut lajin kanssa. Äly-

töntä treeniä.” VJ treenasi edeltävänä kesällä 

viitenä päivänä viikossa. Ohjelmassa oli 

mm.  pyöräilyä ja rullaluistelua. Kesälle 

2010 luvassa on entistä tiukempi ohjelma - 

ilmaiseksi kun ei tule mitään.  
 

 
 

Kuva: Veli-Jussi Viitaniemessä © Ulla 
 

 

Kesän treenit taisivat mennä putkeen, sil-

lä Veli-Jussi Koskinen valittiin vuoden 

2010 KENSUlaiseksi, meriitteinään mm. 

rullaluistelun 1500 m SM-hopeaa, 500 m ja 

maratonin SM-pronssit, sekä syksyn jäiltä 

Mastereiden M40 SM-sprintti kultaa. 

 

 

 

Jyväskiepin luistelun kisafaktat 

Aika:   lauantai 22.01.2011, neljä erää, startit klo 10:00 – 12:15 välillä 

Paikka:  Viitaniemen tekojää, Kisakatu 18, Jyväskylä 

Kesto: Jyväskiepin 10 km 16..30 minuuttia, Kuntokiepin 5 km 9..18 minuuttia 

Kutsu:  Julkaistu Kensulainen 2/2010 sekä www.kensu.fi 

Järjestäjä ja lisätiedot: KENSU www.kensu.fi  

  

http://www.kensu.fi/
http://www.kensu.fi/
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Huomaa myös tämä!  
OP-cup eli KENSUn omat seurakisat Viitaniemessä on oiva tilaisuus kerätä kokemusta Kie-

pin-luisteluun. Luistelussa pääse vähemmällä, jos osaa peesata ja sopivasti taktikoida – ja 

nuo taidot oppii vain tositoimissa! Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat Kiepin kiertäjät mu-

kaan kisailemaan! 
 

Aika: tiistaina 18.1.2011 5000 m klo 19  

tiistaina 8.2.2010 500 m ja 1000 m klo 19  

Sarjat ja matkat: Sarjajako N, M, M50 ja juniorisarjat  

Ilmoittautuminen: Paikan päällä, ei osallistumismaksua 
 

 
 

 

 

Jyväs- ja Kuntokiepin joukkuekilpailun parhaat 
Vuosi Jyväskieppijoukkue Firmajoukkue Kuntokieppijoukkue 

1997  Sähköpari   

1998  Kensu   

1999  Kensu JPU  

2000  Kensu Valmet  

2001  Kensu Valio  

2002  Kensu&VirtU Metso Paper  

2003  Kensu&VirtU Suojeluvarikko  

2004  Kensu 1  KuntoKensu 

2005  ViPa I LieV I  

2006  Kensu I LieV I  

2007  Panda   

2008  Panda   

2009  Panda  KiloKivet 

2010 Epäsuunta  Haukkaranta 

  

Hiihdon tekniikkakurssi  

Vapaantyylin tekniikoiden perusteet jo tunteville. Ensimmäinen kerta Laa-

javuoressa lauantaina 8.1. klo 10:30 - 12:00. Tarvittaessa 1-2 jatkokertaa. 

Mukaan otetaan korkeintaan 15 hiihtäjää. Hinta 10 € / hlö. Opettajana Pertti 

Huotari. Sitovat ilmoittautumiset: Ulla Yrjölä p. 040 587 7475 tai u1 (at) 

luukku.com.  Lisätietoja www.kensu.fi   (Muut uutiset) 

KENSUn luisteluvuorot 2010-2011 Viitaniemen tekojäällä 

Tiistaisin 19:00-20:30, torstaisin 16:15-17:45 ja lauantaisin 08:45-10:00.  

Jäsenille luisteluvuoron hinta on 30 € / kausi.   

Maksu seuran tilille OP 529002-2260747 
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Lajiesittelyssä hiihto 
Marko Lehtonen - Kuntokiepin hiihdon voittaja – antaa vinkkejä siihen, millä kei-
noin sukset saa luistamaan Huhtasuolla, Vesitornin mäessä. 
 

Liikunnallinen tausta. Olen kouluaikana 

pitänyt kaikista urheilulajeista. Nykyisin 

suunnistus on päälajini. Talvisin harrastan 

hiihdon lisäksi myös sählyä ja kaukalopal-

loa. Hiihdosta nautin kovasti - erityisesti 

talvisesta luonnosta, kun on rauhallista ja 

hyvä sää. Olen osallistunut myös hiihto-

suunnistukseen. 

Rento asenne. Kuntokiepissä minulla ei 

ole erityisiä tavoitteita. Tämä on mukava 

harrastus ja osakilpailut suoritan läpi kou-

lumme joukkueen mukana. 

Hyvä kunto ja tasainen suoritus. Hiih-

don voiton salaisuutena oli hyvä peruskunto. 

Suksia minulla on kahdet - perinteiset ja 

luistelusukset. Luistelusuksia en voidellut 

sen kummemmin  

Kuntosarjan voitto tuli helposti tasaisella 

suorituksella. Harjoitteluun riittää monipuo-

lisuus ja peruskunto.  

Jatkosuunnitelmia ja tavoitteita. Itse 

suunnittelin osallistumista suunnistuksen 

kokomatkalle, sillä kuntosarjan reitti 4 km 

olisi ollut nopeasti ohi. Harmittavasti sairas-

tuin juuri ennen suunnistuksen osakilpailua, 

enkä päässyt mukaan. Muita voittajaehdok-

kaita olisin ennustanut omasta joukkuees-

tamme.  

 

 

Jyväskiepin hiihdon kisafaktat 

Aika:   lauantai  19.03.2011, klo 11:00 

Paikka:  Numerot: Huhtasuon ala-aste, Suluntie 18, Jyväskylä 

Lähtö: Huhtasuon Liikuntapuisto 

Kesto: Jyväskiepin 20 km 55..90 minuuttia, Kuntokiepin 9 km 35..55 minuuttia 

Kutsu:  Julkaistu Kensulainen 2/2010, www.kensu.fi  

Järjestäjä ja lisätiedot: Huhtasuon Hiihto 2000 www.huhtasuonhiihto2000.fi 

 

 
Kuva: Jyväskiepin hiihto © Mikko Ikäheimonen  

http://www.kensu.fi/
http://www.huhtasuonhiihto2000.fi/
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Lajiesittelyssä suunnistus 
Korhosen Antilla oli ennen Kuntokiepin suunnistusta kokemusta metsässä kar-
tan kanssa kulkemisesta Kuntorasteilta. 
 

Niitä hän oli parina edellisenä kesänä 

kiertänyt kymmenisen kertaa kesässä.  

Tavoite Kuntokiepin suunnistukseen oli 

selkeä – löytää pois metsästä! Suurempia 

tavoitteita ei luontainen suunnistajalahjak-

kuus vielä rohjennut asettaa. 

Ratkaiseva käänne voiton saavuttami-

seksi oli se, että muutkin etsivät ensimmäis-

tä rastia kauan. Sitä tuskin kukaan löysi alle 

10 minuutissa. Tämän jälkeen rastit kyllä 

löytyivät helposti, sillä ne oli sijoiteltu aloit-

telijaystävällisiin paikkoihin. 

Monta paria nastareita Antilla kuluu 

kesässä? Ei yhtään, eikä pesäpallopiikkarei-

ta lukuun ottamatta hän ylipäätään omista 

piikikkäitä jalkineita. Kompasseja on sen-

tään kaksi. Tosin sillä toisella, erään auto-

tarvikeketjun versiolla, ei käytännössä voi 

suunnistaa. 

Suunnistuksessa pärjääminen on Antin 

mielestä kiinni korvien välistä. Liian tosis-

saan ei saa ottaa – parempi pistää vaikka 

vielä lähtöviivalla nauruksi! 

 

 
Kuva: Antti loppu viitoituksella 

 © Esko Junttila 

 

Jyväskiepin suunnistuksen kisafaktat 

Aika:   lauantaina 11.6.2011 

Paikka:  avoin 

Kesto: Jyväskiepin 8 km 55..150 min, Kuntokiepin 4 km 45..75 minuuttia 

Kutsu:  Julkaistaan Kensulainen 1/2011 sekä www.kensu.fi  

Järjestäjä ja lisätiedot: Suunta Jyväskylä www.suuntajyvaskyla.fi/   

 

 
Huomaa myös tämä!  
Aloittelevat tai muuten vaan epävarmat Jyväskiepin suunnistajat voivat suunnistaa parina (20 % 

pistevähennys). Suunnistusrata kierretään parin kanssa yhtä matkaa, siten että molemmilla on 

oma Emit-leimasin ja molempien tulee käydä leimaamassa jokaisella rastilla. Parisuunnistuk-

seen tulee ilmoittautua ennakkoon. Molempien parisuunnistajien tulee olla Kieppimaksun mak-

saneita Jyväskiepin kiertäjiä. 

  

http://www.kensu.fi/
http://www.suuntajyvaskyla.fi/
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Lajiesittelyssä pyöräily 
Jarkko Koponen voitti Jyväskiepin 38 km pyöräilyn. Sijoitus kokonaiskilpailussa 
oli myös hieno – toinen. Jarkko oli mukana myös Leppävirran Urheilijoiden neli-
henkisessä joukkueessa. 
 

Jarkon ensimmäinen tapa edetä oli käve-

ly ja vasta sen jälkeen hän oppi ryömimään. 

Pian kävelemään oppimisen jälkeen hän op-

pi myös pyöräilyn. Ensimmäinen pyörä oli 

punainen ja siinä oli pienet pyörät! 

Nykyisin Jarkko kulkee pyörällä muuta-

man kilometrin työmatkat. Kesäisin siihen 

päälle tulee vielä iltaisin pidempää pyörä-

lenkkiä. Välineenä on cyclo cross pyörä, 

mikä on kätevä, sillä työmatkapyöräilyn 

ohella se soveltuu niin maantie- kuin maas-

toajoon. 

Kiepin pyöräilyssä tavoitteena oli polkea 

alle tunnin ja saada mahdollisimman paljon 

pisteitä. Loppuajalla 1:00:03 pisteitä tuli 

täydet 1000 ja ei tunnin alituskaan kauas 

jäänyt. 

Voittovauhdin salaisuutena oli lämmin 

kesä ja siten runsaasti pyöräilyä. Lisäksi 

Jarkko tuli ajaneeksi muutaman muunkin 

kisa, mistä sai rutiinia kilpailemiseen. 

Jarkko omistaa kolme polkupyörää, yh-

den ihan tavallisen, yhden vanhan maantie-

pyörän sekä ykköstykkinä jo mainittu cyclo 

crossari. 

 

 

Kiepin pyöräilyn voittoon vaaditaan Jar-

kon mukaan jonkun verran pyörälenkkiä, eri 

vauhdeilla – sekä monipuolisesti muutakin 

liikuntaa. 

 

 
Kuva: Jarkko talvisemmissa touhuissa  

© Mikko Ikäheimonen  

 

Jyväskiepin pyöräilyn (tempoajo) kisafaktat 
Aika:   sunnuntai 7.8.2011 

Paikka:  Laukaa, paikka täsmentyy myöhemmin 

Kesto: Jyväskiepin 40 km 60..90 minuuttia, Kuntokiepin 20 km 40..70 minuuttia 

Kutsu:  Julkaistaan Kensulainen 1/2011, www.kensu.fi  

Järjestäjä ja lisätiedot: CC Picaro www.ccpicaro.net  
 

  

http://www.kensu.fi/
http://www.ccpicaro.net/
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Lajiesittelyssä soutu 
Anu Hänninen oli mukana Descomin Kuntokieppi-joukkueessa sekä Kiepin sou-
dun voittaneessa yhdistelmäfirma-joukkueessa. Kuntokiepin kokonaiskilpailus-
sa Anu vei voiton Descomin ”jäsentenvälisissä”! 

 

Soutumuistoja lapsuudesta. Lapsena kä-

tevin tapa päästä uimarannalle, oli soutaa 

sinne pienen järven poikki. Äidin kanssa 

soudeltiin samaista järveä ristiin rastiin, kun 

käytiin mato-ongella.  

Millä tavoitteilla Kiepin-soutuun? Kil-

pailussa oli tavoitteena päästä maaliin ilman 

pahempaa airojen kalistelua muiden soutaji-

en kanssa.   

Voiton salaisuus.... veneen muut soutajat 

oli niin hyviä!  

Välineurheilua? Yhtään kirkkovenettä, 

soutuvenettä tai airoparia en omista, mutta 

pariin (lasikuitu)soutuveneeseen on osa-

omistus.  

Miten voi voittaa Kuntokiepin soudun? 
Tämä oli helppo - soudetaan vain hyvässä 

porukassa kovempaa kuin muut joukkueet! 

 
Kuva: Kirkkovene rantautuu, Anu toinen oi-

kealta. © Mikko Marttinen  
 

Joutsan soutujen (Jyväskiepin soutu) kisafaktat 

Aika:   lauantai 20.08.2011 

Paikka:  Joutsenlampi, Joutsenlammentie 188, Joutsa 

Kesto: Jyväs- ja Kuntokiepin 10 km 43..80 minuuttia 

Kutsu:  Julkaistaan Kensulainen 1/2011, www.kensu.fi  

Järjestäjä ja lisätiedot: Joutsan Veneseura  http://www.joutsa.fi/veneseura  

 

 
Huomaa myös tämä!  
Jyväskiepin soudun voi suorittaa joko kajakkiyksiköllä tai -kaksikolla, yksin- tai vuorosoutuve-

neellä tai kirkkoveneessä (kirkkoveneestä 20 % pistevähennys). Vuorosoudussa molempien 

soutajien tulee olla Kieppi-maksun maksaneita Jyväskiepin kiertäjiä. 

 

Vihtavuoren Pamauksen soutajat soutavat muutaman kerran viikossa kirkkoveneellä sekä Lau-

kaan että Jyväskylän vesillä. Jos mielit mukaan harjoittelemaan, ota yhteyttä Ilkkaan niin var-

masti onnistuu! ilkka.riikonen ( at ) ecocat.com, puh. 050-3555058 

  

http://www.kensu.fi/
http://www.joutsa.fi/veneseura
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KENSUn kirkkovenejoukkueessa Joutsan (Kiepin) soutuun? 
KENSU osallistuu Kiepin soutuosakilpailuna toimiviin Joutsan soutuihin kahdella joukkueella. 

Joukkueet kootaan ensisijaisesti Jyväskiepin kiertäjistä. Ilmoittautumisohjeet tulevat touko-

kesäkuun aikana KENSUn nettisivuille. Joukkueet täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Huomaa, että kilpailunjärjestäjä ei ota vastaan yksittäisten kirkkovene- tai vuorosoutajien il-

moittautumisia vaan kilpailuun ilmoittautua voi vain venekunnittain.  
 

Jyväskieppi-tilastoja 
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Lajiesittelyssä juoksu 
 

Tommi Lahtonen sai Jyväskiepin 13 km maastojuoksusta täydet 1000 pistettä 
ja oli mukana voittoisassa Epäsuunnan joukkueessa. Seuraavassa tarinaa 49:24 
aikaan yltäneen juoksijan taustoista. 

 

Pienenä ei tullut juostua, kuin urheilu-

seuran maastojuoksukisoissa ja koulussa 

cooperia. Enempi tuli tahkottua hiihtolatuja 

ja pyöräiltyä kodin ja koulun väliä. Seitse-

männellä luokalla juoksemani cooperin en-

nätys oli 3150m ja se pysyikin ennätyksenä 

lähes pari vuosikymmentä.  

Nykyisin Tommi väittää juoksevansa 

laiskasti! ”Oon erittäin huono käymään itek-

seni juoksulenkeillä eli tarvii olla lähes aina 

juoruseuraa mukana. Mieluummin suunnis-

tan. Sitten kun innostun lenkille niin mones-

ti pitääkin juosta paljon ja pitkään.” 

Viime vuosina hän on harrastellut myös 

retkeilymäisiä ultralenkkejä, joissa matkaa 

päivän lenkille kertyy alkaen maratonista 

aina jonnekin 90 kilometriin saakka. Kävel-

tyä tulee myös paljon sauvojen kera ja ihan 

retkeillessä. Juoksukilometrejä on tänä 

vuonna kertynyt 671km, suunnistusta 

186km ja kävelyä 491km.  

Tämän vuoden juoksusaldo ja treenisal-

do on ”surkein” moneen vuoteen. Tunteja 

yhteensä kaikista lajeista on nyt kasassa 

niukasti yli 400 tuntia. Normaalisti vuo-

sisaldo olisi 600-700 tuntia. 

Kiepin juoksussa, kuten aina muutoinkin 

kisassa, Tomilla on tavoitteena juosta omaan 

kuntoon nähden hyvä suoritus. Voiton salai-

suus oli reilun kuukauden kisaputki ennen 

jyväskiepin juoksua! 

Välineistä udeltaessa vastaus kuuluu: 

”Auch, paha kysymys.” Lenkkareita ja mui-

ta kenkiä löytyy ihan tolkuton määrä. Äkkiä 

laskettuna ulkoiluun ja liikuntaan tarkoitet-

tuja jalkineita löytyy ainakin 25 paria! 

Hyvään Kiepin-juoksuun pyrkiville 

Tommi antaa vinkiksi treenata määrällisesti 

paljon mutta pitämällä tehot matalina. Rau-

taisen peruskunnon kautta löytyy sitten so-

pivalla houkuttelulla kovaa vauhtiakin ja 

varsinkin kestävyyttä. Kaikki mikä vahvis-

taa jalkoja on hyväksi ja monipuolisuus on 

tärkeää. Pitkältä kävelyvaellukselta voi löy-

tää yllättäen juoksuvoimaakin. 

 
Kuva: Tommi vetää, Matti peesaa   

© Touho

 

Jyväskiepin juoksun kisafaktat 

Aika:   lauantai 10.9.2011  

Paikka:  Halssilan urheilupuisto, Ilveskuja 31, Jyväskylä 

Kesto: Jyväskiepin 13 km 52..80 min, Kuntokiepin 6,5 km 30..55 min 

Kutsu:  Julkaistaan Kensulainen 1/2011, www.kensu.fi  

Järjestäjä ja lisätiedot: KENSU www.kensu.fi  

http://www.kensu.fi/
http://www.kensu.fi/
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Ja kuinkas sitten kävikään … haastajat 2010!  
 

Edellisessä Kieppi Xtrassa uudet Kiepinkiertäjät yrittivät ennakoida, miten Kie-
pissä tulee käymään. Seuraavassa Agility-Helin ja Enduristi-Tommin kokemuk-
silla korjatut kommentit!  
 

Kysymys: Kuka olet ja mistä tulet 
Tommi:  Tommi Peltonen. 30 ja risat, ikiliikkuja Jämsästä. 
Heli:  Heli Heikkinen, koiraharrastuksen sekatyöläinen Ristonmaalta. 
 

Kysymys: Miten Kiepin 2010 kiertäminen muuttaa elämääsi? 
Tommi:  Silloin: Varmasti tulee lisää urheiluvammoja ja väliaikaista liikkumiskyvyttömyyttä... 
 Nyt: Aivan… luistelu oli pahin! Karmein laji, jos et ole ennen tehnyt. Itse kokeilin luisti-

mia edellisenä iltana eikä minulla ollut mitään käsitystä, mihin olin menossa. Ensimmäi-
sen soutu treenin jälkeen kädet oli niin kipeät, että ajattelin, etten pysty soutukisaan läh-
temään. Toinen kerta tuntui jo vähän paremmalle. 

 

Heli:  Silloin: Voitan ala-asteelta mukaan tarttuneet ennakkoluulot joitain liikuntalajeja vastaan 
ja toivottavasti laajennan liikuntarepertuaariani. 
Nyt: En laajentanut repertuaariani vaan pitäydyin juoksussa. Muuttunut työnkuva vei 
keväältä paukkuja enkä vieläkään omista suksia. Nyt hiihto kyllä kiinnostaa niin paljon, 
että aion ihan oikeasti ostaa sukset! 

 

Kysymys: Milloin Kieppi 2010 on kohdaltasi mennyt nappiin? 
Tommi:  Silloin: Jos kaikki lajit taaplaa hyväksytysti maaliin, eikä missään lajissa oo puolta hi-

taampi voittajaa. 
 Nyt: Omista ja muista riippumattomista syistä ei mennyt ihan nappiin vaan kaksi lajia jäi 

suorittamatta. Jonain vuonna vielä… 
 

Heli:   Silloin: Kun olen uskaltanut kokeilla kaikkia lajeja.. tuloksista viis  
  Nyt: No en uskaltanut. Parempi onni ensi vuonna! 

 

 
Heli Finlandia maratonilla,     Tommin 1000 pisteen tuskainen soutu 

© Vesa Lukkarinen      © Mikko Marttinen 
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Jyväskieppi 2011 säännöt 
Sarjat:  Jyväskiepin kokonaiskilpailun sarjat ovat Myl, M40, M50, M60, M70, N, N40, 

N50, N60 ja retki (M/N). Sarja perustetaan, jos ensimmäisen osalajin suorituspäivään 
mennessä siihen ilmoittautuu ja Kieppimaksun maksaa vähintään kolme kilpailijaa. 

Kieppivuonna täyttämäsi ikä määrää sarjan, esim. 1961 syntynyt kuuluu vuonna 2011 
50-sarjaan. Jyväskiepin osakilpailujen sarjajaosta päättää kunkin osakilpailun järjestäjä 

ja se voi poiketa edellä mainitusta.  

Pistelasku:  Jokaisesta osakilpailusta jaetaan pisteitä kaavan ”voittajan aika / oma aika 

x 1000” mukaan. Suunnistuksessa ”tappiopisteet” voittajaan kuitenkin puolitetaan, eli 
esim. 600 pisteeseen oikeuttavalla loppuajalla saa 800 pistettä. Jyväskiepin lopputulok-

siin lasketaan yhteen kultakin kilpailijalta viiden parhaan osakilpailun pisteet sekä kuu-
denneksi parhaan lajin pisteistä 20%.  

Keskeytys katsotaan suoritukseksi ja siitä saa 200 pistettä. Sääntörikkeen (esim. pee-

saus, oikaiseminen) takia hylättyä suoritusta ei lasketa Kiepin suoritukseksi. Poikkeuk-
sena on suunnistus, jossa väärän tai puuttuvan leimauksen takia hylätty suoritus rinnas-

tetaan keskeyttämiseen. 

Osanottomaksut:  katso takakansi. Lisäksi jokaisessa osakilpailussa on oma, noin 15 € 

suuruinen osanottomaksu, josta päättää ko. osakilpailun järjestäjä. 

Kilpailumatkat ja lajit:  katso takakansi. Tarkasta viimeisin tieto Kensun internetsi-

vuilta www.kensu.fi. 

Palkinnot: Kussakin sarjassa palkitaan kolme parasta Kiepin hyväksytysti suorittanutta. 

Jyväskieppi on hyväksytysti suoritettu, kun kilpailija osallistuu vähintään neljään lajiin. 
Paras nais ja mies Kiepinkiertäjä palkitaan ilmaisella osallistumisella seuraavana vuon-

na. Kaikkien Jyväs- tai Kuntokiepin hyväksytysti suorittaneiden kesken arvotaan mökki 
Leviltä viikoksi (arvo 300 €). 

Jyväskiepin joukkuekilpailu 

Joukkuekilpailuun voi osallistua millä tahansa kokoonpanolla, joko työ- tai kaveriporu-

kalla tai vaikkapa urheiluseurajoukkueena. Kaikki joukkueet kilpailevat samassa sarjas-

sa. Jyväskieppi-joukkueeseen voi kuulua 3 - 6 kilpailijaa. Joukkueen jäsenet osallistuvat 
automaattisesti henkilökohtaiseen kilpailuun. 

Pistelasku:  Joukkuekilpailussa joukkueen pisteisiin lasketaan joukkueesta kolmen par-
haan tulokset / osakilpailu. Kokonaiskilpailussa mukaan lasketaan kaikkien kuuden lajin 

pisteet. 

Osanottomaksut:  Jyväskiepin minimijoukkuemaksu on 100 €. Se sisältää neljän hen-

kilön Jyväskieppimaksun. Joukkueen 5. Ja 6. jäsenen Jyväskieppi maksu on 25 €. 

Palkinnot:  Jyväskiepin lopputulosten perusteella palkitaan osallistuvien joukkueiden 

määrästä riippuen 1-3 parasta joukkuetta tavarapalkinnoin. Osallistuvia joukkueita: 

1 – 3, palkitaan 1 joukkue 

4 – 6, palkitaan 2 joukkuetta 
7 tai enemmän, palkitaan 3 joukkuetta 

  

http://www.kensu.fi/
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Kuntokieppi 2011 säännöt 
Sarjat & pistelasku:  Kuntokiepissä kaikki kilpailevat samassa sarjassa. Kuntokiepin 

pisteet lasketaan samoin kuin Jyväskiepissä. Kuntokiepin lopputuloksiin lasketaan yh-
teen kultakin kilpailijalta neljän parhaan osakilpailun pisteet sekä viidennen ja kuuden-

nen lajin pisteistä 20%.  

Osanottomaksut:  katso takakansi. Lisäksi jokaisessa osakilpailussa on oma, noin 15 € 

suuruinen osanottomaksu, josta päättää ko. osakilpailun järjestäjä.  

Kilpailumatkat ja lajit: katso takakansi. Tarkasta viimeisin tieto Kensun internetsivuil-

ta www.kensu.fi. 

Palkinnot:  Kuntokiepin päätteeksi palkitaan sen hyväksytysti suorittaneista kolme pa-

rasta. Kuntokieppi katsotaan hyväksytysti suoritetuksi, kun kilpailija osallistuu vähintään 
neljään lajiin.  Kuntokiepin osakilpailussa ei ole sijoituspalkintoja vaan palkinnot arvo-

taan. 

Kaikkien Jyväs- tai Kuntokiepin hyväksytysti suorittaneiden kesken arvotaan mökki Le-
viltä viikoksi (arvo 300 €). 

Kuntokiepin joukkuekilpailu 

Joukkuekilpailuun voi osallistua millä tahansa kokoonpanolla, joko työ- tai kaveriporu-

kalla tai vaikkapa urheiluseurajoukkueena. Kaikki joukkueet kilpailevat samassa sarjas-
sa. Kuntokieppi-joukkueeseen voi kuulua 3 - 6 kilpailijaa. Joukkueen jäsenet osallistuvat 

automaattisesti henkilökohtaiseen kilpailuun. 

Pistelasku:  kuten Jyväskiepin joukkuekilpailussa. 

Palkinnot:  Kuntokiepin lopputulosten perusteella palkitaan osallistuvien joukkueiden 
määrästä (kuten Jyväskieppi) riippuen 1-3 parasta joukkuetta tavarapalkinnoin.  

 
Kuva: Jyväskiepin juoksun startti © Mikko Ikäheimonen  

http://www.kensu.fi/


KENSULAINEN 3/2010 

 

18 

 Kuva: Kuntokiepin hiihdon lähtö © Mikko Ikäheimonen 

Muuttuneet säännöt vuodelle 2011 

Parisuunnistus jatkuu. Suunnistuksen pareittain suorittaneet saavat viimevuotiseen 

tapaan 80 % loppuajan oikeuttamista pisteistä. Esim. jos parisuunnistava pari voittaa, 

he saavat 800 pistettä. Kiepin päättäjäisissä esillä ollutta kertoimen nostoa 90 %:iin ei 
tehty, koska suunnistuksen pisteytystä lievennettiin kauttaaltaan ja Kiepissä halutaan 

kannustaa yksilösuorituksiin. 

Parisuunnistukseen tulee ilmoittautua ennakkoon, jotta parille varmistetaan sama ha-
jonta eli rastien kiertojärjestys. Suunnistusrata kierretään parin kanssa yhtä matkaa, si-

ten että molemmilla on oma Emit-leimasin ja molempien tulee käydä leimaamassa jo-
kaisella rastilla. Molempien parisuunnistajien tulee olla Kieppimaksun maksaneita Jyväs-

/Kuntokiepin kiertäjiä. 

Ikäsarjat Perustetaan Jyväskieppiin M70, sekä N40 ja N60 sarjat. M/N40, M/N50 ja 

M/N60 sarjojen toteutuminen edellyttää edelleen, että ensimmäisen osalajin suoritus-
päivään mennessä sarjaan on ilmoittautunut vähintään 3 osallistujaa. Osakilpailujen sar-

jajaon päättää tapahtuman järjestäjä ja se voi poiketa Jyväskiepin sarjajaosta. 

Kuntokieppiläinen voi kahdessa lajissa osallistua täyden matkan kilpailuun. Pisteet 
siirretään Jyväskiepin puolelta sellaisenaan henkilökohtaisiin ja joukkuepisteisiin. 

Suunnistuksen pistelaskua lievennetään siten, että tappio voittajaan nähden puolite-
taan. Esim. aika joka normaalisti oikeuttaa 600 pisteeseen tuokin 800 pistettä  

Soudun pisteitä haluttiin muuttaa yksilösuoritukseen kannustavaksi, mutta koska sel-

keää ehdotusta ei ollut, ei päätöstä voitu tehdä. Esityksiä johtokunnalle saa edelleen an-
taa esim. sähköpostitse (u1 at luukku.com). 

Vuorosoudussa molempien soutajien tulee kuitenkin tästä lähtien olla Kieppimaksun 
maksaneita Jyväs-/Kuntokiepin kiertäjiä. 
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Kiepin soutu – monta tapaa edetä 

 
Kuva: Jyrki Kuisma © Mikko Marttinen 

 

 
Kuva: Kirsi Hiljanen ja Jukka Järvinen © Mikko Marttinen 

 

 Kuva: Descom-Landis+Gyr yhdistelmäjoukkue © Mikko Marttinen 
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Jyväskiepin ja Kuntokiepin kilpailukalenteri 2011 
 

la 22.1.2010  luistelu 10 / 5 km    Jyväskylä, Viitaniemi   KENSU  
la 19.3.2010  hiihto (vapaa) 20 / 9 km  Jyväskylä, Huhtasuo   HH2000 
la 11.6.2010  suunnistus n. 8 / 4 km  Jyväskylä   Suunta Jyväskylä 
su 7.8.2010 pyöräily 40 / 20 km   Laukaa   CC Picaro 
la  20.8.2010 soutu/melonta 10 km  Joutsa, Joutsenlampi   Joutsan veneseura 
la 10.9.2010 juoksu 13 km / 6,5 km  Jyväskylä, Halssila      KENSU 
 

Ilmoittautumiskaavake 

□ Jyväskieppi (täydet matkat) 

 □ Miehet □ M40 □ M50  □ M60 □ M70 

 □ Naiset □ N40 □ N50 □ N60 □ Retkisarja M/N 

 
M/N40, M/N50 ja M/N60 sarjojen toteutuminen edellyttää kolmea ilmoittautunutta Kiepin kiertäjää. 

□ Kuntokieppi (puolikkaat matkat) 

 □ Ilman aikaa □ Ajantotolla 

 
Nimi    __________________________________ 
 
Seura/yritys  __________________________________ 
 
Kieppijoukkueen nimi  __________________________________ 
(jos kuulut joukkueeseen) 
 
Puhelin  __________________________________ 
 
Sähköposti  __________________________________ 
 
Postiosoite  __________________________________ 
 

Kensulainen   □ Sähköpostilla □ Postitse  □ Lataan itse netistä 

 (tiedotus- ja tuloslehti) 
 
Maksa Kieppimaksu KENSUn  tilille OP 529002-2260747. Viestikenttään niiden henkilöiden nimet, 
joiden Kieppimaksu maksetaan.  
- Jyväskieppi 30 € / hlö tai 4-6 henkisten joukkueiden jäseniltä 25 € / hlö.  
- Kuntokieppi 15 € / hlö. 
(Kolmihenkisen joukkueen maksu on 100 € Jyväskieppi ja 60 € Kuntokieppi) 
 
Palauta kaavake jäävuorolla Ullalle tai Jyväskiepin luistelussa kilpailukansliaan tai  skannattuna u1 
(at) luukku.com. Voit ilmoittautua myös internetissä www.kensu.fi  

http://www.kensu.fi/

