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Alkusanat

Ottaessani vastaan  minulle tarjotun ehdotuksen Tuusulan Voima-Veikkojen 
historiikin kirjoittamisesta en osannut arvioida siihen kuluvaa aikaa. Tapa-
sin ammatikseen historiikkejä kirjoittavan eläkeläisen ja hänen neuvonsa oli 
aloittelijalle: kopioi mahdollisimman paljon vanhaa mallia. Tämä ohje unoh-
tui kuitenkin pian, kun uppouduin aineistoon. Harjulassa on erinomainen ar-
kisto pöytäkirjoineen, valokuvakansioineen ja lehtileikkeineen. Viiteentoista 
vuoteen mahtuu paljon elämää, kilpailua ja ihmisiä. Osa tiedosta on kaivettu 
johtokunnan ja jaostojen jäsenten kansioista ja tietokoneilta.  Parhaimmillaan 
olen saanut tarvitsemani tiedon laajakaistayhteyden päässä istuvalta  jäsenel-
tä muutamassa minuutissa. 

Luin uudelleen Lauri Vilkon ja Veikko Lampisen  laatiman seuran historiikin 
vuosilta 1937-1997. Se on tässäkin pohjana ja ensimmäisen osan tiivistelmänä. 
En ole tässä yhteydessä tutustunut senaikaisiin lähteisiin uudelleen. Puheen-
johtajien ja sihteerien nimiluettelot olen päivittänyt tähän päivään asti.

Kuvat ovat peräisin seuran arkistosta, johon ovat kuvanneet ainakin Lauri Vilk-
ko, Erkki Poutanen, Samuli Seppälä, Leena Pyssysalo ja Jaakko Helminen. Ny-
kyisin arkisto koostuu valokuvakansioista ja nettisivujen kuva-arkistoista. Ku-
vaajaa ei ole mainittu arkistoissa eikä myöskään tässä historiikissä.

Tästä kiitos kaikille, joita olen vaivannut samoin kuin loppuvaiheen tarkastajil-
le. Erityinen kiitos seuran puheenjohtajalle Timo Vilkolle, joka on lukenut teks-
tin tehden siihen merkittäviä korjauksia sekä kielellisiä parannuksia.

Tuusulassa 23. maaliskuuta 2012

Jaakko Helminen

Timo Vilkko on Tuusulan Voima-
Veikkojen nykyinen puheenjohtaja
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Tuusulan Voima-Veikot 1937-1997
Maininnat Tuusulan Voima-Veikoista löytyvät jo 1910-luvulta. Silloin seura toimi Tuu-
sulan itsenäisten kyläseurojen kuten Järvenpään Palon kattojärjestönä. Kansalaisso-
dan jälkeen seurat itsenäistyivät ja liittyivät valtakunnallisiin liittoihin. Niinpä kului aina 
vuoteen 1937 asti kunnes 11. helmikuuta Tuusulan Voima-Veikot perustettiin viralli-
sesti Väinölässä puheenjohtajana majuri Uuno Tiirikkala. Toiminta lähti ripeästi alkuun 
hiihdon parissa ja keväällä jäsenmääräksi laskettiin lähes sata. Ensimmäisen toiminta-
vuoden aikana pidettiin myös oppitunti suunnistamisesta ja järjestettiin kahdet suun-
nistuskilpailut.

Sodan poikkeusolot hiljensivät urheiluseuratoiminnan kansakunnan kohdistaessa kaik-
ki ponnistukset itsenäisyyttä uhkaavan vihollisen torjumiseen.

Sodan jälkeen perustettiin viisi kyläosastoa ja aloitettiin mäkihyppy uutena lajina. 
Muuten jäsenistö harjoitti yleisurheilua, hiihtoa ja suunnistusta. Keski-Uudenmaan 
seurat ottelivat suunnistuksessa ja yleisurheilussa toisiaan vastaan ja TV-V oli 1940-lu-
vun lopulla yleensä vahvin. Naapuriseurat olivat Järvenpään Palo, Savion Sampo, Kor-
son Kunto ja Keravan Urheilijat.

Vuodesta 1948 seuraa johti Sven Väiniö lähes 20 vuoden ajan. Yleisurheilussa oltiin 
SVUL:n II luokan seura ja suunnistuksessa Lars Winqvistin johdolla piirin paras. Hiih-
tosuunnistus aloitettiin 1951 järjestämällä lajin ainoat kansalliset kisat Heimo Seunan 
johdolla. Hiihdossa toiminta oli vilkasta piiritasolle asti, valtakunnalliselle huipulle ei 
sentään päästy.

Vuonna 1963 sovittiin , että TV-V:n lajit ovat hiihto, suunnistus ja koripallo, vastaavasti 
Koskenmäen Kisailijoiden lajeja ovat yleisurheilu, lentopallo ja paini. Muutos varmis-
tettiin nimeämällä yhteyshenkilöt naapuriseuran lajijaostoihin. TV-V:ssa koripalloa pe-
lattiin vaihtelevalla menetyksellä perus- ja piiritasoilla. Harrastuskoripalloa seurassa 
pelattiin 1990-luvun lopulle asti. Sittemmin sen paikan on vienyt harjoitusmielessä 
pelattava sähly.

Pitkäaikainen puheenjohtaja Sven Väiniö lahjoitti seuralle lipun, joka vihittiin 30–vuo-
tisjuhlassa huhtikuussa 1967.

Suunnistus kehittyi seuran päälajiksi 1960 ja -70 luvuilla. Tuusulan Voima-Veikot oli 
tuolloin suunnistusliiton valioluokassa. Suunnistuksen vahvat miehet olivat tuolloin 
Olli Seuna ja Tauno Kilpeläinen. Suunnistuksen alkeiskoulutus oli vilkasta, valmentaja-
tutkinnon suorittaneita oli kymmenen ja luokiteltuja ratamestareita 30. 

Ennen kaikille avoimia iltarasteja harrastettiin kiintorasteja. Lauri Vilkon johdolla Tuu-
sulaan perustettiin kolmelle eri kartalle noin sata rastia käsittävä kiintorastiverkosto 
kuntalaisten vapaasti käytettäväksi.

Keski- Uusimaa Rastit perustettiin vuonna 1978. Ensimmäiset Vappurastit pidettiin 
vuonna 1979 ja perinne on siitä jatkunut vuosittain.
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Vuonna 1986 TV-V esiintyi Tuusulan Messuilla esittelemässä toimintaansa. Vasemmal-
ta Reijo Kiviranta, Timo Vilkko, Eero Mantere ja Tarja Liikanen.

Seuran täyttäessä 50 vuotta 1987 puheenjohtajana oli Martti Jokinen. Silloiset jaostot 
ja niiden vetäjät olivat: suunnistus Pentti Henriksson, hiihto Kalevi Ahovaara, ampu-
mahiihto Pekka Räikkönen, koripallo Eero Mantere, voimanosto Reijo Kiviranta, kunto 
Paavo Seuna, nuoriso Hannu Hautaniemi ja talous Seppo Yli-Antola.

Hiihto nousi huipulle Kalevi Ahovaaran johdolla. Ensimmäiset Tuusulan Hiihdot järjes-
tettiin vuonna 1980. Vuosikymmen alussa Tuusulan Hiihdot olivat eteläisen Suomen 
merkittävin hiihtotapahtuma, jossa hiihtivät mm. Juha Mieto, Matti Pitkänen ja Helena 
Takalo.

1970-luvun alussa Reijo Rikalan johdolla aloitettiin ampumahiihdon harrastus aluksi 
hiihdon yhteydessä ja vuodesta 1982 omana jaostona. Pekka Räikkösen aikana ampu-
mahiihto nousi kansainväliselle tasolle. Tuusulan Urheilukeskuksen rakentaminen ja 
ampumahiihtostadionin valmistuminen  vuonna 1986 mahdollisti täysipainoisen har-
joittelun ja kilpailujen järjestämisen. 
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Lähialueen ampumahiihdon harrastajat liittyivät pian Tuusulan Voima-Veikkoihin ja 
toiminta sai heti lajin piirissä näkyvyyttä. Oma koulutus ja valmennus tuottivat tulok-
sia. Nuorista hioutui ryhmä, jonka kärkeen ampaisi Ville Räikkönen. Ville aloitti kan-
sainvälisen uransa saavuttamalla nuorten MM-kisoissa pronssia vuonna 1992. Ville 
Räikkönen edusti Suomea 1997 MM-kisoissa ja Lillehammerin olympialaisissa 1994. 
Ampumahiihdon lajin harrastajien ja kärkeen yltäneiden urheilijoiden joukko Tuusulan 
Voima-Veikoissa oli varsin laaja. 

Suunnistuksessa nuorten saaminen lajin pariin oli keskeinen tavoite koko 1990-luvun 
ajan. Oravapolkukoulutus lapsille ja heidän vanhemmilleen loi vahvan pohjan suun-
nistusharrastukselle. Uusia suunnistajasukupolvia on saatu tällä tavoin mukaan lajin 
harrastajiksi. Suunnistuksen keskeisiä henkilöitä olivat Erkki Eskelinen ja Pentti Hen-
riksson. Vappurastien ja Keski-Uusimaarastien järjestäminen sekä osallistuminen kil-
pailuihin olivat näkyvintä toimintaa 1990-luvulla.

Voimaveikkolaisia Lapuan Jukolassa 1979. Mukana ainakin Martti Jokinen, Timo ja 
Juha Vilkko, Jouni Vaarala sekä Pentti Siponmaa. 

Voimanosto oli muodissa 1980-luvulla, jolloin Tuusulan Voima-Veikot Reijo Kivirannan 
johdolla saavutti mestaruuksia ja mitaleita MM-, EM-, PM- sekä SM-kisoista. Voima-
noston lajit ovat jalkakyykky, penkkipunnerrus ja maastaveto.



- 8 -

Seuran puheenjohtajat

Uuno Tiirikkala 1937-40

Jouko Rekola 1941-45

Niilo Tarvajärvi 1946

Tuomas Liponkoski 1947

Sven Väiniö 1948-1966

Jaakko Sukula 1967-1975

Urho Ekström 1976-1980

Reijo Rikala 1981-1985

Martti Jokinen 1986-1989

Harto Palen 1990-1993

Juha Seppälä 1994-1998

Jaakko Helminen 1999-2004

Hannele Vuola 2005-2008

Jorma Niinimäki 2009-2010

Timo Vilkko 2011-

Sihteerit

Antti Kinnunen 1937-1938

Urho Turtiainen 1939

Paavo Salminen 1941-1945

Veikko Vuorio 1946

Lauri Keltaniemi 1947-1948

Leo Vuokko 1949-1950

Knut Palmroth 1951

Olavi Heikkilä 1952

Paavo Rahikka 1953-1957

Tauno Karppinen 1958

Alvar Leppioja 1959

Väinö Hämäläinen 1960

Pentti Halonen 1961-1966

Vilho Pohjola 1967-1974

Pirjo Rikala 1975

Kalervo Liikanen 1976-1977

Juha Vilkko 1978-1989

Veikko Lampinen 1990-2004

Sinikka Jalonen 2004-2005

Anneli Kolehmainen 2006-2009

Juha Seppälä 2010 - 
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Seuran johtaminen
Johtokunta vastaa seuran taloudesta ja yhdistystoiminnasta. Tuusulan Voima-Veikot on 
ollut koko historiansa ajan varsin vakavarainen seura. Varoja ei ole sijoitettu kiinteään 
omaisuuteen, kuten toimistoon tai lomamökkeihin, vaan käytössä olevilla resursseilla 
on voitu tukea jäsenistön mahdollisuuksia kehittyä urheilijoina ja tarjota liikuntaelä-
myksiä kuntoilun saralla.

TV-V:n toimisto sijaitsee Harjulan talossa, jossa myös pidetään seuran kokoukset. Joh-
tokunnan kokouksessa vuonna 1999 Matti Rytkölä, Juha Seppälä, Lauri Itävuo, Esko 
Koliseva, Reijo Mikkonen, Jaakko Helminen ja Risto Viitanen.

Seuran taloutta on pyritty hoitamaan tulorahoituksen puitteissa. Lainaa ei ole otettu 
suuriin hankkeisiin tai investointeihin. Seuran taseeseen vaikuttavia menopäätöksiä 
on aktiivisesti pyritty välttämään. Samoin periaattein on hoidettu myös lajijaostojen 
taloutta. Jäsenten seuran eteen tekemä talkootyö on ollut suurin voimavara, mikä on 
samalla mahdollistanut nuorten valmennus- ja harjoitustoiminnan järjestämisen.

Seuran budjetin tulopuoli on perustunut pääasiassa kilpailutuloihin, joita on saatu 
kansallisten kisojen ja iltarastien talkootyöhön perustuvalla järjestämisellä. Tuusulan 
kunta on antanut avustusta suunnistusmaastojen kartoitukseen ja harjoitusten ohjaa-
japalkkioihin. Lisäksi seuran nuoret ovat saaneet henkilökohtaisia harjoitusstipendejä 
Tuusulan kunnalta ja paikalliselta Lions Clubilta.



- 10 -

Talouskolmio oli Koskenmäen Kisailijoiden, Tuusulan Voima-Veikkojen ja Tuusulan Pal-
loseuran vuonna 1971 perustama yhteistoimintaelin, jonka keskeisenä tarkoituksena 
oli edistää seurojen varainhankintaa. 

Paperinkeräysautot lähdössä liikkeelle OP:n pihasta

Talouskolmion merkitys paikkakunnan urheiluseurojen rahoituksessa oli merkittävää 
yli 35 vuoden ajan. Alkuvuosien monipuolinen toimeliaisuus hiipui vähitellen passii-
viseksi paperinkeräykseksi. Siirtolavoihin perustuneet paperinkeräyskontit jäivät van-
hanaikaisina kiristyneen kilpailun jalkoihin. Kierrätyksestä oli tullut jokaisen kansalai-
sen hyve. Talouskolmion toiminta katsottiin päättyneeksi vuonna 2008.

Jorma Tommola luovuttaa Tuusulan kunnan stipendin Henri Leinoselle. Pirkko Mantere 
on jo kukitettu ja Ville Räikkönen on saanut ruskean kirjekuoren.
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Varainhankinnassa ovat mukana myös erilaiset talkoot, joilla varsinkin jaostot ovat 
pystyneet lisäämään tulojaan. Näistä mainittakoon tienvarsien aurauskeppien teko, 
leikkipuistojen laitteiden maalaus, erilaiset pakkaus- ja postitusurakat, latuviirien val-
mistus sekä eräät hätäaputyöt.

Aurauskeppitalkoot Rusutjärvellä seurakunnan leirikeskuksen maastossa

Seuralehti toimi yhtenä merkittävänä tiedotuskanavana 1990 luvulla. Lehden julkai-
seminen oli mahdollista paikkakunnan yritysten myötävaikutuksella. Risto Viitanen oli 
vastaava toimittaja ja Pekka Räikkönen hankki hyvällä henkilökohtaisella verkostollaan 
ilmoitukset lehteen. Lehden jakelu suoritettiin jäsenistön talkootyönä. Toistaiseksi vii-
meinen lehti julkaistiin vuonna 2002. Samanaikaisesti tiedottaminen alkoi siirtyä kiih-
tyvällä vauhdilla sähköisiin medioihin. Viimeisten vuosien aikana seuran internet sivut 
ovat olleet tärkein tiedonjakokanava seuran aktiivijäsenille. 
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Sisko ja Reijo Mikkonen hoitivat 
seuran kirjanpiota ja taloushal-
lintoa 1990-luvun alusta vuoteen 
2009 asti. Samoin he vastasivat 
kilpailuihin ilmoittautumisista 
samoin kuin seuran järjestämien 
kilpailujen ilmoittautumiskäy-
tännöistä.

Tuusulan Voima-Veikkojen johtokunnan jäsenet 1998-2011

Enqvist Jouni 2000-2001
Hedeman Helge 1998-2000
Helminen Jaakko 1998 —, pj. 1999-2004
Huuki Juhani 1998-2007
Itävuo Lauri 1998-2000
Jalonen Sinikka 2004-2005
Juutilainen Jorma 2001 —
Kolehmainen Anneli 2006-2010 sihteeri
Kolehmainen Pekka 2002-2003
Koliseva Esko 1998-1999
Korhonen Markus 2011 —
Lampinen Veikko 1998-2004 (1990 -2004 ) sihteeri
Leinonen Marja 1998
Mikkonen Reijo 1998-2001
Nieminen Markku 2012 —
Niinimäki Jorma pj. 2008-2010 
Rytkölä Matti 1999-2000, 2003-05 ,2009-11
Saleva Mikko 2008 —
Seppälä Juha 1998 — (1991 alkaen, puheenjohtajana 1994-1998)
Sorri Keijo 1998-1999
Tihilä Esa 2004 —
Viitanen Risto 1998-2000
Vilkko Juha 2000-2005
Vilkko Timo 2006 — , pj. 2011 —
Virtanen Jarmo 2002
Visti Timo 2011 —
Vuola Hannele 2001-2007, pj. 2005-2007
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AMPUMAHIIHDON KEHITYS
Ampumahiihdon harrastus oli alkanut Tuusulassa 1970-luvulla Reijo Rikalan toimesta 
Tuusulan Varuskunnan ampumaratojen toimiessa keskeisenä harjoituspaikkana. Seu-
raavalla vuosikymmenellä Tuusulan Urheilukeskukseen saatiin ampumahiihtostadion, 
mikä yhdessä Pekka Räikkösen innostuksen kanssa nosti seuran ampumahiihtäjät kan-
salliseen kärkikaartiin. Alusta saakka ampumahiihdon harrastajat ovat tulleet paitsi 
Tuusulasta niin myös koko keskeisen Uudenmaan alueelta.

Oma stadion jo vuodesta 1986

Lajin harrastukselle Tuusulassa ratkaiseva merkitys on ollut ampumahiihtostadionilla. 
Ensimmäiset kisat 30 ampumapaikkaisella stadionilla pidettiin 28.9.1986. Oli kulunut 
kokonaista kahdeksan vuotta siitä, kun TV-V:n ampumahiihtojaosto oli tehnyt esityk-
sen kunnalle ampumahiihtopaikan rakentamiseksi urheilupuiston alueelle. Kahden 
vuoden päästä esityksestä asetettiin kunnan ja seuran välinen suunnitteluelin, johon 
kuuluivat Antti Simola ja Veikko Kostiainen kunnan edustajina sekä Pekka Räikkönen 
ja Reijo Rikala Voima-Veikoista. Suunnitelman teko ei kauaa kestänyt, mutta monta 
mutkaa oli edessä, ennenkuin stadion valmistui. 

Hankkeen lausuntokierroksella koettiin yllätys toisensa perään. Vastustus oli sekä po-
liittista että naapuriseuroista kumpuavaa. Oli jo esitelty alueen käyttösuunnitelma, 
jonka mukaan koilliskulmaan tulisi eri urheilulajin harrastajia palveleva henkilöautojen 
parkkipaikka. Tästä oli vaikea luopua mukavuussyistä. Autolla pitäisi päästä liikunta-
harrastuksen viereen asti ja niinpä ampumahiihtostadion suunnitelmasta valitettiin.

Myös rakentamisen kaavamääräykset ja alueen tulevan hallinnan epäselvyydet pitkit-
tivät stadionin valmistumista.

Seuran puheenjohtajana 
1981-85 toiminut Reijo Ri-
kala varuskunnan vanhalla 
ah-ampumaradalla 
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Silloinen kunnan liikuntasihteeri Jorma Tommola ja kenttämestari Kalevi Ahovaara oli-
vat kuitenkin koko ajan hankkeen takana ja olivat valmiina satsaamaan maansiirtotöi-
hin, vaikka lupa- ja valitusruljanssi olivat koko ajan taustalla käynnissä. 

Kuluneet 25 vuotta ovat osoittaneet, että ampumahiihdolla on paikkansa Tuusulan ur-
heiluelämässä. Monessakaan muussa lajissa Tuusulassa ei ole päästy nauttimaan kan-
sallista ja kansainvälisistä kärkisijoista – olympiamitalista puhumattakaan.  

Ampumahiihtostadion saatiin Tuusulan Urheilukeskukseen viimehetkellä ensimmäis-
ten suunnitelmien jo merkittyä alueen henkilöautojen parkkipaikaksi. Alueen käytöstä 
päästiin lopulta yksimielisyyteen Varuskunnan, Tuusulan kunnan ja seuran kesken. Ku-
vassa Raimo Manneri, sotilaspiirin päällikkö ev Erkki Silvo, Martti Jokinen, Raimo Sten-
vall, Uuno Nokelainen, Markku Andersson ja rykmentin komentaja ev Väinö Vuorjoki.

Vuosi 1998 on jättänyt seuran historiaan pysyvän jäljen. Se oli seuramme ampuma-
hiihdon tähän asti merkittävin toimintavuosi. Ville Räikkönen menestyi Naganon olym-
pialaisissa erinomaisesti voittaen pronssimitalin pikakilpailussa. Sama onnistuminen 
siivitti Villen kautta myös MC ja MM kilpailuissa. 

Ampumahiihtojaosto teki omaa työtään toiminnan pääpainon ollessa silloin kuten 
myöhemminkin mukana olevien nuorten ampumahiihtotaitojen parantamisessa ja 
kilpailurutiinin lisäämisessä. Valmennus ja harjoitukset hoidettiin omin vapaaehtois-
toimin. Huipulle päässeet urheilijat ovat vuosien mittaan hankkineet omia henkilökoh-
taisia valmentajiaan, jotka ovat tulleet seuran ulkopuolelta. 
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Ampumahiihtoliitto oli myöntänyt seuralle Veteraanien ja Tulevien Tähtien SM-ampu-
majuoksujen järjestelyt syyskuussa 1998. 75 urheiluseuran ja liki 250 kilpailijan tapah-
tuman järjestelyt onnistuivat toiminnallisesti ja taloudellisesti sen verran hyvin, että 
TV-V on saanut lähes vuosittain arvokisoja pidettäväkseen. 

SM-kisojen lisäksi järjestettiin kansalliset ampumahiihto- ja -juoksukilpailut, seuran 
mestaruuskilpailuja ja sarjakilpailuja eli ”jäsentenvälisiä” kisarutiinin kartuttamiseksi.

Vain seuran jäsenten pyyteetön vapaaehtoistyö on mahdollistanut kisajärjestelyt. Kan-
sallisten kisojen saaminen seuralle on ollut myös taloudellinen välttämättömyys.

Tuusulan Voima-Veikot luokiteltiin v. 1998 Suomen Ampumahiihtoliiton SM-pistetau-
lukossa kahdeksannelle sijalle pistemäärällä 296. Parhaat SM-pisteiden kerääjät olivat 
Ville Räikkönen 90 pistettä, Jenni Rytkölä 72 pistettä ja Sanna Huuki 61 pistettä. SM- 
mitaleja kertyi yhteensä 12, joista neljä kutakin. 

Vahvaa asiantuntemusta seuraan toi silloinen tuore jaoston puheenjohtaja Jorma 
Juutilainen. Hänellä oli jo tuolloin kansainvälinen tuomarikortti. Hän kuuluu edelleen 
SAhL:n kilpailu- ja sääntövaliokuntaan. Erityisen merkittävää ampumahiihdon kehityk-
selle on ollut hänen aseteknillinen osaamisensa ja ampumatietämyksensä. Jorma Juu-
tilainen aloitti myös Ampumahiihtoliiton SM-pistetilastoinnin ja ylläpiti sitä vuoteen 
2011 asti.
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7. huhtikuuta 1999 pidettiin perinteinen ampumahiihtokauden palkitsemistilaisuus ja 
seurailta.
 

Ampumahiihdossa nuori lupaus Henri Leinonen oli M14-sarjassa Suomen mestari. Hy-
vänä hiihtäjänä Henri oli myös Koululiikuntaliiton kisoissa hopealla. Ville Räikkönen 
oli kahdesti Suomen mestaruuskisoissa pronssilla. Jenni Rytkölä saavutti N18-sarjassa 
kaksi SM-hopeaa ja yhden pronssimitalin. Samoin hän voitti Suomen mestaruuden 
ampumajuoksussa. Myös Päivi Mikkonen voitti ampumajuoksun Suomen mestaruu-
den N16-sarjassa sekä Henri Leinonen sarjassa M14.

Uutuutena kuntoilijoille järjestettiin suosituksi tulleita sauvakävelytapahtumia yhteis-
työssä Tuusulan Ladun kanssa. Vetäjinä toimivat Tuula Nieminen ja Jorma Liljeberg. 
Syksyn sauvakävelytapahtumiin osallistui yli 50 kuntoilijaa. Sauvakävelyn toivottiin joh-
tavan kuntoilijoita uudelleen lisääntyvässä määrin myös perinteisen hiihdon pariin.

 
1999

Ville Räikkönen osallistui Suomen edustajana useisiin kansainvälisiin arvokilpailuihin. 
Vuosi 1999 oli Suomen koko ampumahiihdolle Kontiolahden MM-kilpailujen vuoksi 
merkittävä. Valitettavasti helmikuun alun pakkaset estivät hyvästä valmistautumisesta 
huolimatta suomalaisilta ampumahiihtäjiltä näyttöjen antamisen maailman ampuma-
hiihtokansalle. Paikalla oli todistamassa pakkasen kireyttä myös joukko voima-veikko-
laisia. Vaikka tänä vuonna tuloksena ei tullutkaan arvomitaleja, Villen näyttävät suo-
ritukset viestien avaajana olivat osoituksena kansainvälisestä huippukunnosta. Jenni 
Rytkölä osallistui Suomen joukkueessa nuorten MM-kisoihin Sloveniassa ja Sanna 
Huuki Euroopan nuorten talviolympialaisiin Slovakiassa. 
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Seuran huippu-urheilijat menestyivät kansallisella tasolla erinomaisesti. Seura oli nel-
jäs SM-mitalitilastossa.

Talven SM-kilpailuissa Sanna Huuki saavutti kultaa ja pronssia, Jenni Rytkölä hopeaa ja 
Ville Räikkönen oli 4. sijalla.

Sanna Huuki, Päivi Mikkonen ja Jenni Rytkölä menestyivät ampumajuoksun SM-kilpai-
luissa.

Ampumahiihdossa Marja Leinonen voitti sarjan N40 ja Jorma Juutilainen kahmi sarjas-
sa M65 sekä hopeaa että pronssia. Ampumajuoksun menestykset olivat pikamatkalla 
Sanna Huuki 1. sarjassa N18, Ville Räikkönen yleisessä 1. Normaalimatkalla Henri Lei-
nonen voitti sarjan H15, Marja Leinonen oli 1. sarjassa N40, Sanna Huuki 2. sarjassa 
N18, Jenni Rytkölä 4. sarjassa N20 ja Ville Räikkönen 5. yleisessä sarjassa. Veteraa-
nimme saavuttivat myös hyviä sijoituksia ampumajuoksussa, joista mainittakoon Kari 
Kuokkasen 4. ja Jouko Salojärven 6.sija. Positiivisin yllätys koettiin, kun ampumajuok-
suviestissä seuran nuoret miehet Timo Mikkonen, Henri Leinonen ja Janne Nieminen 
ottivat pronssia sarjassa M20. Lisäksi mainittakoon Jorma Juutilaisen sijoitukset vete-
raanien maailmankisoissa: normaali- sekä pikamatkan voitot!

Tuusulan Voima-Veikot luokiteltiin SAhL:n SM-pistetaulukossa neljännelle sijalle. SM-
mitaleja kertyi yhteensä 12, joista kultaa viisi, hopeaa neljä sekä pronssia kolme.
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Ampumahiihtoa Olympiamitalin jälkeen

Vuonna 2000 ampumahiihdossa aloitettiin järjestelmällinen nuorten valmennus, kos-
ka nähtiin, että jatkuva menestys vaatii jokavuotisen lajin aloittavan uuden ikäluokan. 
Ampumahiihtokoulu järjestettiin jo toukokuusta alkaen kerran viikossa eikä vasta syk-
syllä kuten aikaisemmin. Markkinointia varten Ampumahiihtoliiton koulutuspäällikkö 
Tatu Väänänen kävi pitämässä lajiesittelyjä kouluissa. Ampumahiihtokouluun osallistui 
27 nuorta. Ampumahiihdon pariin oli myös saatu pääkaupunkiseudun hiihtoa harras-
tavia nuoria muista seuroista. SM-pisteiden perusteella TV-V oli neljänneksi menesty-
nein seura koko maassa. Lisenssin lunastaneita ampumahiihtäjiä seuralla oli 32, joista 
nuoria alle 16 vuotiaita oli 14. Vuonna 2000 jaoston sihteeri Juha Seppälä toteaa - 
”Olemme onnistuneet yhdistämään suunnistuksen, hiihdon ja ampumahiihdon har-
joitukset niin kesällä kuin talvellakin, mikä merkitsee yhteisiä leirejä ympäri vuoden. 
Tämän ansiosta TV-V:lla onkin erinomainen seurahenki.”

Vuosituhannen vaihteessa seuran nuoret naiset olivat kohonneet lähelle kansainvälis-
tä tasoa. Sanna Huuki osallistui Euroopan nuorten talviolympialaisiin ja Pekka Räikkö-
sen valmennettava Jenni Rytkölä nuorten MM-kisoihin. Kotimaisissa SM-kisoissa tytöt 
saavuttivat kultaa ja hopeaa. Ville Räikkösen kausi ei sujunut aivan edellisen kauden 
malliin, ampumahiihdon maailmancupin paras sijoitus oli 15. sija Holmenkollenilla. Ta-
soaan Ville pystyi kuitenkin parantamaan viestikisojen avausmatkoilla. Villen asema 
kansallisessa kärjessä kuitenkin säilyi. 

19. helmikuuta 2000 kansallisten kisojen muistoja: Marja Leinonen, Sanna Huuki, Juha 
Seppälä, Jenni Rytkölä, Henri Leinonen ja Jorma Juutilainen.
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Veteraanien MM-ampumahiihdoissa Marja Leinonen ja Jorma Juutilainen voittivat ko-
measti sarjansa ja toivat kotiin roppakaupalla mitaleja useampana vuotena. Marja Lei-
nonen sai veteraanien MM-ampumahiihdoista kaksi kultamitalia ja Jorma Juutilainen 
kultamitalin ja kaksi hopeamitalia, toinen tuli viestistä Suomen joukkueessa.

Suomen mestaruuksia saavuttivat Henri Leinonen ja Jenni Rytkölä. Kesäisessä harjoi-
tuslajissa, ampumajuoksussa Marja Leinonen, Jenni Rytkölä, Ville Räikkönen ja Ossi 
Vuola voittivat Suomen mestaruudet.

Ampumahiihdossa aloitettu järjestelmällinen nuorten valmennus toi ensimmäisen 
kauden jälkeen seitsemän uutta nuorta SM-kisoihin. Lajin harrastajien piiri laajeni no-
peasti Tuusulan ulkopuolelle. Tuusulan Voima-Veikot on edelleen pääkaupunkiseudun 
ainoa ampumahiihdon erikoisseura ja Tuusulan ampumahiihtostadion lajin ainoa kil-
pailu- ja harjoittelupaikka. Seuran jäseninä ja aktiivisina ampumahiihdon kilpailijoina 
olivat muutaman vuoden ajan Helsingissä opiskelleet Laura Pokela ja Timo Seppälä, 
joista kumpikin voidaan lukea ampumahiihdon kärkikaartiin kuuluviksi.

2001

Vuoden 2001 merkittävin tapahtuma oli ampumajuoksun SM-kilpailujen järjestämi-
nen. Osanottajia oli 349. Kilpailut onnistuivat erinomaisesti ja ja samalla kilpailut toivat 
helpotusta ampumahiihtojaoston kassaan.

Henri Leinonen kuului nuorten sarjoissa sekä hiihdossa että ampumahiihdossa kansal-
liseen kärkeen.  Hän kuului Suomen Hiihtoliiton Kultasompa–ryhmään sekä Suomen 
Ampumahiihtoliiton MM-ryhmään. Nuorten euro-olympialaisista Vuokatissa Henri 
Leinonen sai pronssimitalin ampumahiihdosta.

Ville Räikkönen saavutti SM-kisoissa ampumahiihdon normaalimatkan Suomen mes-
taruuden, samoin Suomen mestareita olivat Henri Leinonen, Marja Leinonen ja Jorma 
Juutilainen. Viestissä Mikko Kolehmainen, Joonas Ingerö ja Mikko Heikkinen saavutti-
vat Suomen mestaruuden M14-sarjassa. Ampumajuoksun SM-kisoissa mestaruuden 
saavuttivat Sanna Huuki, Ossi Vuola kahdesti, Marja Leinonen sekä naisten pääsarjan 
viestissä Jenni Rytkölä, Sanna Huuki ja Marja Leinonen . 

2002

Ville Räikkönen  osallistui Suomen ampumahiihtojoukkueessa Salt Lake Cityn talvi-
olympialaisiin. Valitettava loukkaantuminen kesken kiivaimman valmistautumisen 
Olympialaisiin esti mahdollisesti neljän vuoden takaisen menestyksen. Paras sijoitus 
oli olympialaisten jälkeen MC-tasolla saavutettu 13. sija Holmenkollenin takaa-ajossa. 
EM-ampumahiihtokisoissa Kontiolahdella Ville Räikkönen oli seitsemäs. Viestin Ville 
aloitti erinomaisesti tuoden Suomen ensimmäisenä vaihtoon. Sijoitus putosi lopulta 
kuitenkin viidenneksi, mitä pidettiin kuitenkin ennakkoarvoihin perustuen ilahdutta-
vana tuloksena. 
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Nuorista Sanna Huuki ja Henri Leinonen edustivat Suomea ampumahiihdon nuorten 
MM-kilpailuissa Italiassa. Seuran hyvää menestystä kaikissa SM-kisoissa kuvaa se, että 
Suomen Ampumahiihtoliiton SM-pisteissä seura oli kolmannella sijalla. SM-kisoissa 
Ville Räikkönen voitti kultaa, hopeaa ja pronssia, Sanna Huuki oli kolmas, Henri Leino-
nen oli 1.,2. ja 3.,Ossi Vuola oli hopealla samoin kuin Mikko Kolehmainen. Mikko Heik-
kinen oli pronssilla, Jorma Juutilainen 1.,2. ja 3.sijoilla ja Marja Leinonen 3. Viestissä 
M16-sarjassa Mikko Kolehmainen, Joonas Ingerö ja Mikko Heikkinen olivat 1.sijalla ja 
viestissä N18-sarjassa Elina Kuusisto,  Pia Eronen ja Marjo Virtanen  hopealla.

Ampumajuoksussa Sanna Huuki oli 1.,2. ja 3., Ossi Vuola kahdesti toinen, Mikko Heik-
kinen  toinen, Marja Leinonen voitti, Kari Kuokkanen oli  kahdesti kolmas, naisten 
viestissä  Jenni Rytkölä, Sanna Huuki ja Marja Leinonen saavuttivat kultaa ja  M16-
sarjan viestissä Mikko Heikkinen, Joonas Ingerö ja Mikko Kolehmainen hopeaa.

Seura järjesti perinteiset kansalliset ampumahiihtokisat toisella yrittämällä. Kisojen 
siirron aiheutti talven vesisade, joka muutti hiihtourat juuri kisapäivän alla luistelu-
radoiksi. Elokuun ampumajuoksukisoissa kokeiltiin uutta tuloslaskentaohjelmaa ja 
sähköistä ajanottoa, minkä eteen vuoden voima-veikkonakin palkittu Jukka Vuola oli 
tehnyt suuren työn.

Tuusulan kunta toteutti syksyllä stadionin laajennuksen niin, että keskeisille kilpailutoi-
minnoille tuli sääntöjen edellyttämät mitoitukset. Talkoilla kunnostettiin latupohjia ja 
valmisteltiin SM-kisoissa tarpeellisia latuaitoja.

Sanna Huuki ampuu omalla stadioinilla.
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2003
Vuonna 2003 seuran edellytykset järjestää arvokilpailuja parantuivat oleellisesti, kun 
mainittu ampumahiihtostadionin laajennus valmistui, uusi tuloslaskentaohjelma ja 
sähköinen ajanotto otettiin käyttöön sekä latupohjia levennettiin. Tuloslaskenta voitiin 
hoitaa nyt omin voimin, mikä osaltaan paransi kilpailujen taloudellista tuottoa.

Marja Leinonen hallitsi edelleen ampumahiihdossa sarjaa N45 saavuttaen useita Suo-
men mestaruuksia. Naisten viestikullan otti yllättäen joukkue Sanna Huuki, Marjo Vir-
tanen ja Elina Kuusisto. Lisäksi viestimestaruuksia saavuttivat ampumajuoksussa M13- 
sarjassa Oskari Levänen, Janne Kuukasjärvi ja Olli Hiidensalo sekä M17 sarjassa Joonas 
Ingerö, Mikko Kolehmainen ja Ossi Vuola. 

Nuorten kansainväliset edustukset jatkuivat, kun Sanna Huuki osallistui nuorten MM-
kisoihin ja Jenni Rytkölä Winter Universiadeihin. Seura oli viides Ampumahiihtoliiton 
SM-pistetilastossa. 

Ampumahiihdon SM-kilpailuissa kultaa voitti kahdesti N45 sarjassa Marja Leinonen. 
Nuorten sarjoissa Saanamari Manneri ylsi pronssimitaliin ja SM-viesteissä naisten 
viestijoukkue pronssille, M13-joukkue kulta- ja N13 hopeamitalille. Ampumajuoksun 
SM-kilpailuissa mitaleja kertyi kaikkiaan 18, joista henkilökohtaisissa sarjoissa kultaa 
5, hopeaa 3 ja pronssia 6. Seuran M13-joukkue voitti kultaa ja N13 hopeaa. Seura oli 
Ampumahiihtoliiton listalla kuudenneksi paras Suomessa.

2004
Seuran ampumahiihdon pohja laajeni edelleen uusilla nuorilla ampumahiihdon har-
rastajilla. Talven aikana jaosto jatkoi nuorten yhteisharjoituksia ja ampumahiihtokou-
lua kahdesti viikossa. Vuoden aikana ampumahiihtokoulun aloitti 6 uutta nuorta, jotka 
osallistuivat säännöllisesti syksyn aikana yhteisiin harjoituksiin aluksi tiistaisin ja loka-
kuusta sekä tiistaisin että torstaisin. Ampumahiihtokouluun ja nuorten harjoituksiin 
kokoonnuttiin kaikkiaan 81 kertaa. Lisäksi ohjelmaan sisältyivät viikonloppuvaellukset 
sekä sauvarinneharjoitukset. Ensilumenleireille Jämille ja Vuokattiin osallistui toista-
kymmentä nuorta. Lisäksi osallistuttiin yhdessä Kaakkois-Suomen alueen nuorten lei-
reihin Otepäässä, Kontiolahdella ja Etelä-Suomen alueleirille Hälvälässä. 

Ampumahiihdon SM-kilpailuissa mitalisijoille ylsivät N45-sarjassa Marja Leinonen kak-
si kertaa kultaa. 

Nuorten sarjoissa Saanamari Manneri ylsi pronssimitaliin. Ampumahiihdossa SM-
mitaleille ylsivät naisten viestijoukkue pronssille, M13-joukkue kulta- ja N13-joukkue 
hopeamitalille.

Kesällä ampumajuoksun SM-mitaleja kertyi kaikkiaan 18, joista henkilökohtaisissa sar-
joissa kultamitaleja oli viisi, hopeisia oli kolme ja pronssisia kuusi. Seuran M13-joukkue 
voitti kultaa, N13 hopeaa, M19 pronssia sekä naisten joukkue kultaa. Saanamari Man-
neri voitti kolme pronssia, Ossi Vuola kolme kultaa, Markku Husso kaksi hopeaa, Kari 
Kuokkanen kaksi kultaa ja pronssin, Marjo Virtanen pronssia, Markku Alhoranta hope-
aa ja Jouko Salojärvi pronssia.
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Kansalliset Ampumahiihtokisat järjestettiin kaksipäiväisenä yhteislähtö- ja takaa-
ajokilpailuna 24.-25. tammikuuta. Osanottajia oli kilpailussa 174. Kisat olivat menes-
tykselliset osanottajamäärällä mitattuna. Kesällä järjestettiin kaksiosaiset kansalliset 
ampumajuoksukilpailut, missä oli myös kiitettävästi osanottajia. Jaostomme sai Nuori 
Suomi paikallisseuratukea, minkä turvin nuorten vanhempia kouluttautui ohjaajiksi 
ampumahiihdon eri osa-alueille. Myös nuorten leirityksiä pystyttiin tukemaan aikai-
sempien vuosien tapaan. Leiripäiviä oli lähes 150.

 

Jukka, Ossi ja Hannele Vuola uusien seura-asujen esittelyssä.

Jaosto osallistui koko seuran tavoitteeseen saavuttaa Nuori Suomen Sinettiseuran 
laatutunnustus. Yhdessä nuorten kanssa laadittiin jaoston pelisäännöt, mitkä otettiin 
käyttöön välittömästi. Sinetti-seura-auditointia ei suoritettu, mutta hakuprosessin lä-
pikäynti jäi henkiseksi pääomaksi jaostolle ja jäsenille. Nuorisotoiminnan monipuolis-
tamiseksi järjestettiin yhdessä suunnistusjaoston kanssa ampumasuunnistusharjoitus, 
missä oli erittäin runsas osanotto.

Seuramme urheilijat pysyivät vuonna 2004 SM-mitalikannassa ja saavuttivat runsaasti 
muita hyviä sijoituksia. Seura oli kuudes Suomen Ampumahiihtoliiton SM-pistetilas-
tossa.
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2005

Ampumahiihtojaoston toiminnan pääpaino vuonna 2005 oli nuorten kannustamisessa 
ampumahiihdon pariin sekä lajitaitojen edelleen kehittäminen ohjattujen harjoitus-
ten, leiritysten ja muiden lajia edistävien toimintojen avulla. Tavoitteena oli olla suurin 
joukkue omissa nuorten ampumajuoksun SM-kisoissa, mikä tavoite saavutettiin 19 
nuoren joukkueella.

Seuramme urheilijat saavuttivat ampumahiihdossa ja -juoksussa yhteensä 19 SM- 
mitalia, joista kultamitaleja oli yhdeksän. Tämän lisäksi tuli lukuisia hyviä sijoituksia. 
Seuramme oli seitsemäs Suomen Ampumahiihtoliiton SM-pistetilastossa. Seuramme 
osallistui leveällä rintamalla kauden SM-kisoihin, eri sarjoissa osanottajia oli 28 urhei-
lijaa. Merkittävää oli nuorten osallistuminen.

Seura järjesti ampumajuoksun nuorten SM-kilpailut, mihin osallistui 195 nuorta. Ossi 
Vuola kohosi omissa kisoissa M19-sarjassa mestariksi ja Erika Pyssysalo voitti pikamat-
kan. Kuvaavaa on, että toisena kilpailupäivänä Saanamari Manneri ja Olli Hiidensalo 
vaihtoivat kokonaan lajia ja osallistuivat suunnistuksen Nuorten Jukolaan, vaikka me-
nestystä olisi voinut odottaa myös ampumajuoksussa.

Ampumahiihdon kansalliset kilpailut järjestettiin lumivaikeuksien vuoksi siirrettynä ja 
yksipäiväiseksi supistuneena yhteislähtökilpailuna.

2006

Vuonna 2006 ampumahiihdossa ja -juoksussa saatiin yhteensä 17 SM-mitalia, joista 
kultamitaleja oli kahdeksan. 

TV-V:n juniorit harjoituksissa pimevässä illassa.
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11.-12. helmikuuta järjestettiin Ampumahiihdon nuorten SM-kilpailut pika-ja yhteis-
lähtökilpailuina. Kisoissa oli 195 osanottajaa. Ampumajuoksun kansalliset kilpailut jär-
jestettiin 13. elokuuta. 

Saanamari Manneri, Ossi Vuola ja Erika Pyssysalo menestyivät Kauhajoen ampuma-
juoksun SM-kisoissa vuonna 2006.

Seura oli yhdeksäs Suomen Ampumahiihtoliiton SM-pistetilastossa. Etelä-Suomessa 
toimivana seurana urheilijamme menestyivät hyvin erityisesti kesän ampumajuoksuis-
sa.

2007

Vuonna 2007 oli tavoitteena olla suurin joukkue nuorten SM-kisoissa, mikä tavoite 
saavutettiin jälleen 19 nuoren joukkueella.

Seuran urheilijat saavuttivat ampumahiihdossa ja -juoksussa yhteensä 13 SM-mitalia, 
joista kaksi SM-kultamitaleja. Tämän lisäksi tuli lukuisia hyviä sijoituksia. Talvella 10.-
11. maaliskuuta järjestettiin ampumahiihdon kansalliset kilpailut pika- ja yhteislähtö-
kilpailuina. Kisoihin osallistui 127 urheilijaa. Kesällä 5. elokuuta TV-V järjesti kansalliset 
ampumajuoksukilpailut. Kisoihin osallistui 87 urheilijaa ennen muuta nuorten sarjois-
sa. 
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Jorma ja Leila Juutilainen

Suomen Ampumahiihtoliitto kutsui syyskokouksessaan ampumahiihtojaoston pu-
heenjohtajan Jorma Juutilaisen ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Jorma Juutilainen on 
kuulunut pitkään SahL:n kilpailu- ja sääntövaliokuntaan varapuheenjohtajana.

2008

Jukka Vuola palkittiin Suomen Ampumahiihtoliiton syyskokouksessa hopeisella ansio-
merkillä merkittävästä panoksesta Liiton IT arkkitehtuurin rakentamisesta ja kotisivu-
jen ylläpidosta.

Seuran urheilijat saavuttivat ampumahiihdossa ja – juoksussa yhteensä 18 SM-mitalia, 
joista kuusi SM-kultamitaleja, yhdeksän hopeamitaleja ja neljä pronssimitaleja. Seura 
oli kahdeksas Suomen Ampumahiihtoliiton SM-pistetilastossa. Talvien oikullisuudes-
ta kertoo, että kansalliset ampumahiihtokisat jouduttiin perumaan lumen puutteen 
vuoksi ja vain kolmet sarjakilpailut voitiin viedä läpi. 
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Kolmipäiväiset ampumajuoksun nuorten SM-kilpailut järjestettiin 8.-10. elokuuta vies-
ti-, yhteislähtö- ja normaalikilpailuina. Kisoihin osallistui 185 nuorta.

Eko Biathlon tapahtuma järjestettiin useana vuonna yhteistyössä Ampumahiihtoliiton 
ja Suomen Biathlon Oy:n kanssa. Tapahtuma oli suunnattu Etelä-Tuusulan kouluille. 
Ampumahiihtoon tutustui näin vuosittain satoja koululaisia. Lisäksi osallistuttiin am-
pumakorttikoulutuksen kehittämiseen yhdessä muiden ampumajärjestöjen kanssa.

2009

Seuran mestaruuskilpailut järjestettiin talvella ampumahiihdossa normaali- ja pika-
matkoilla sekä syksyllä ampumajuoksun mestaruuskilpailut normaali- ja pikamatkoilla. 
Talvella järjestettiin neliosaiset ampumahiihdon sarjakilpailut ja elo-syyskuussa kolme-
osaiset sarjakilpailut ampumajuoksussa. Osanottajamäärä vaihteli kilpailuissa 15 - 25 
kilpailijaan. TV-V järjesti yhdet ampumahiihdon aluekilpailut normaalikisana. Kilpailui-
hin osallistui 40 urheilijaa.

Ampumahiihdossa ei järjestetty lainkaan kansallisia kilpailuja lumen puutteen vuoksi. 
Kauden vähälumisuus johti keskusteluun voidaanko hiihtoa tulevaisuudessa lainkaan 
harrastaa Suomessa. Onneksi seuraavat talvet osoittivat vahvasti että kyllä voidaan! 
Tapahtumia on myöhemmin siirretty tai peruutettu kovan pakkasen, ei lumenpuutteen 
vuoksi.

Myös kansalliset ampumajuoksukisat peruttiin osanottajien niukkuuden vuoksi. 
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Ampumahiihtojaosto järjesti yhdessä Suomen Ampumahiihtoliiton kanssa 1. tason 
ampumahiihtovalmentajatutkinnon koulutustilaisuudet. 

TV-V:n urheilijat saavuttivat ampumahiihdossa ja –juoksussa yhteensä 18 SM-mitalia, 
joista kuusi SM-kultamitaleja. Seura oli neljästoista Suomen Ampumahiihtoliiton SM- 
pistetilastossa. Vaikeasta lumitilanteesta huolimatta puolet SM-mitaleista tuli ampu-
mahiihdossa. 

2010

TV-V järjesti vuonna 2010 ampumahiihdon nuorten SM-kisat 13.-14. helmikuuta. Lu-
mipulaa ei nyt esiintynyt. Seuratoiminnan kannalta merkittävin ponnistus oli talven 
suuren lumikuorman alla sortuneiden ampumataululaitteiden ja taulukatoksen ylös-
nostaminen. Tehtyjen remonttien jälkeen ampumahiihtostadion on paremmassa kun-
nossa kuin vuosiin. Tuusulassa ampumahiihdon harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet 
ovat nyt hyvät. Toivottavaa on,että niitä kehitetään jatkossa muiden lajien suoritus-
paikkojen ja laajenevan asutuksen kanssa.

Ampumahiihdossa järjestetyt kaksipäiväiset nuorten ampumahiihdon SM-kilpailut 
ylittivät järjestelyiltään, osanottajamäärältään ja myös taloudeltaan asetetut tavoit-
teet. Kansalliset ampuma-juoksukisat peruttiin mainittujen ampumaradan korjausten 
vuoksi.

Seuran urheilijat saavuttivat ampumahiihdossa ja –juoksussa 19 SM-mitalia, joista 
kuusi oli kultaa, yhdeksän hopeaa ja neljä pronssia. Tämän lisäksi tuli lukuisia pistesi-
joituksia. Seura oli Ampumahiihtoliiton SM-pistetilastossa kahdeksas, kun luokiteltuja 
seuroja oli yhteensä 73.

Jaakko Ranta omissa kisoissa vuonna 2010.
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2011

Vuosi 2011 oli nuorten tulemisen vuosi. Nuoret saavuttivat toimintavuoden aikana 24 
SM-mitalia ampumahiihdon eri muodoissa. Ampparikouluksi nimetyssä alkeisryhmäs-
sä 12 nuorta aloitti lajin harrastuksen.

Seura järjesti yhdet ampumahiihdon ja yhdet ampumajuoksun kansalliset kilpailut.

Ampumahiihdon kansalliset kilpailut kärsivät vaihteeksi kylmästä säästä. Useat ilmoit-
tautuneet kilpailijat peruivat osallistumisensa pakkaslukemiin vedoten.

Kansallisten ampumajuoksukilpailujen osanottajamäärä jäi 32, mikä hieman latisti 
tunnelmaa. Kisat vietiin kuitenkin läpi toiminnallisesti hyvin ja taloudellinen tulos oli 
tyydyttävä.

Jenny Ingman vahdissa.

Seura oli Ampumahiihtoliiton seuraluokittelussa seitsemäs. Luokiteltuja seuroja oli 
kaikkiaan 79. 

Liiton pistelaskuperusteiden mukaan henkilökohtaisia SM-pisteitä keräsivät eniten An-
ton Pyssysalo, Tuomas Harjula, Jesse Blomster, Jaakko Ranta, Erika Pyssysalo, Jenny 
Ingman ja Aleksi Luhtanen. Heidän kaikkien sijoituksensa asteikolla oli sadan parem-
malla puolella, kun pisteitä keränneitä urheilijoita oli yli 500. Parhaiten SM-pisteitä 
keräsi Anton Pyssysalo sarjassa M13. Hän oli koko maan SM-pistetilastossa toinen.
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Erika Pyssysalo valittiin seuran parhaaksi 
urheilijaksi vuonna 2011.

Ampumahiihtoliiton KYKY-valmennusryhmään kuuluivat Jenny Ingman ja Erika Pyssy-
salo. Liiton organisoimaan eteläiseen aluekeskusryhmään kuuluivat Aleksi Luhtanen, 
Jaakko Visti ja Jaakko Ranta. 
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Suomen Ampumahiihtoliiton SM-pistetilasto

Tuusulan Voima-Veikot ry:n sijaluku (seuroja noin 80)
1997  9.
1998  8.
1999  4.
2000  4.
2001  3.
2002  3.
2003  5.
2004  6.
2005  7.
2006  9.
2007  9.
2008  8.
2009  14.
2010  8.
2011  7.

Ampumahiihtojaoston jäsenet 1998-2011

Hedeman Helge 1998-2005
Heikkinen Markku 2000-2003
Huuki Juhani 1998-2006
Ingerö Petteri 2002-2003
Juutilainen Jorma E. 1999- puheenjohtaja
Karhapää Jan 1999-2001
Kirkkomäki Jussi 2009
Kuukasjärvi Kalle 2004-2008
Kuusenaho Jukka 2003-2005
Laitila Pia 2006-2009
Lautajärvi Pentti 1998-2001
Leinonen Marja 1998
Luhtanen Harri 2009-
Nieminen Tuula 1998
Pyssysalo Tero 2005-
Salojärvi Jouko 1998-2001
Sarajärvi Markku 1988
Seppälä Seppälä 1998- sihteeri
Siikilä Altti 2004-
Viitanen Tiina  2007-
Viitanen Petteri 2010-
Visti Timo 2010-
Vuola Jukka 2001-2008
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Ville Räikkösen ura

Ville Räikkösen kansainvälinen ura kesti 11 vuotta. Kanadan Canmoressa vuonna 1992 
Räikkönen voitti nuorten MM-kilpailuissa 10 kilometrillä pronssia. Sen jälkeen hän 
kiersi säännöllisesti maajoukkueen mukana maailmancupin kilpailuja. Vuonna 1994 
hän voitti 20 km:llä EM-pronssia ja kuului myös samana vuonna olympiajoukkueeseen 
Lillehammerissa, mutta ei päässyt silloin starttaamaan.

Vuodesta 1996 lähtien Räikkönen sai maailmancupin kilpailuissa jo sijoituksia kuuden 
parhaan joukkoon. Osrblien MM-kilpailuissa 1997 hän oli jokaisessa viidessä startis-
saan sijoilla 6–8.

Olympiakausi 1998 oli kuitenkin Villen uran kohokohta. Pokljukan MM-kilpailussa 
Räikkönen oli takaa-ajossa viides, mutta varsinainen paukku tuli Naganon olympialai-
sissa. Ville Räikkönen otti pikakisassa olympiapronssia, vaikka pystypaikka toi yhden 
sakkokierroksen.
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Tammikuussa 1998 ampumahiihtojaoston sihteeri Juha Seppälä kirjoitti kiertokirjees-
sä jäsenistölle:

”Ampumahiihtokausi on jo täydessä vauhdissa, kun saat tämän tiedotteen. Seuram-
me kansalliset kilpailut ovat juuri edessä ja sarjahiihdot ovat alkaneet. Seuraam-
me jännittyneenä, miten Villen kuntoutuminen Naganoon edistyy. Elämme vahvasti 
hengessä mukana Pekan valmennusryhmän menestyksessä. Naganon olympialaiset 
alkavat ampumahiihdon osalta Nozava Onsenin ampumahiihtostadionilla 9.2. kello 
7.00 Suomen aikaan naisten normaalimatkalla ja päättyvät 21.2. miesten 4 x 7,5 km 
viestiin. Toivomme parasta mahdollista menestystä.”

”Olosuhteet, kunto ja oma suoritus osuivat kohdalleen.” sanoi Ville myöhemmin. Kun-
tohuippu näkyi myös maailman cupin kisoissa olympialaisten jälkeen. Takaa-ajon MM-
kisassa Ville oli samana talvena viides ja MM-joukkuekisassa neljäs. Kaudesta muodos-
tui kokonaisuudessaan tuusulalaisen Voima-Veikon uran paras. 

Vuotta myöhemmin Ville Räikkönen jatkoi olympiakomitean valmennusryhmässä ja 
osallistui ampumahiihdon maailmancupiin ollen lopputuloksissa 33. Kausi ei mennyt 
aivan edellisen vuoden malliin. Paras sijoitus oli Holmenkollenilla 15. Parhaimmillaan 
Ville oli viestikisojen avausmatkoilla. Seuraavatkin vuodet kuluivat Suomen ampu-
mahiihdon huipulla ja vuonna 2002 Ville osallistui Salt Lake Cityn talviolympialaisiin. 
Vuonna 2003 Ville Räikkönen lopetti pitkän ja menestyksekkään huippu-urheilu-uransa 
ottaen kuitenkin vielä osaa kansallisen tason kisoihin. Ville vei määrätietoisesti opiske-
lunsa päätökseen, siirtyi työelämään ja aloitti uuden harrastuksen riippuliidon parissa. 
Jukolan Viestissä Ville on ollut seuran vakioaloittaja jo useamman vuoden ajan.

Kansalaisjuhla Väinölässä 24. 2. 1998

Tuusulan Voima-Veikot eli historiansa huippuhetkiä Ville Räikkösen voitettua pronssi-
mitalin Naganon talviolympialaisissa vuonna 1998. Ville oli kunnossa ja hänen mah-
dollisuutensa tiedettiin näyttöjen perusteella, mutta yllätys mitali kuitenkin tuusulalai-
sille oli. Ville Räikkösen menestyksen kunniaksi järjestettiin helmikuun 24. päivä 1998 
suuri kansalaisjuhla, joka sai Nuorisoseuratalo Väinölän täyttymään ääriään myöten. 
Paikalla oli liki 400 Villen ystävää ja tukijaa. Myös julkinen sana, lehdistö ja TV huo-
mioivat kiitettävästi tämän ikimuistoisen tilaisuuden. Helsingin Sanomien valokuvaaja 
siirsi ottamansa kuvan tiedostona kännykällä toimitukseen — tekniikalla joka oli vasta 
ensimmäisiä kertoja käytössä.
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Ville kannettiin sisään sauvakujaa pitkin.

Ville pääsi mitalituoliin vas. Samuli 
Seppälä, Vesa Niemelä ja Markku 
Kotisalo. Myös Jan Karhapää oli 
kantamassa.
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Villen mitali oli suurta juhlaa hänen perheelleen, ennen muuta Pekka Räikköselle, joka 
oli ohjannut ja valmentanut poikaansa pienestä pitäen.

 

Tuusulan kunnan onnittelut juhlassa esittivät Saara-Maria Paakkinen ja Raimo Sten-
vall, jotka toivat mukanaan 50 000 markan lahjoituksen. Ville oli ensimmäinen syn-
typeräinen tuusulalainen olympiamitalisti. Lisäksi Villeä oli onnittelemassa vuoden 
1952 Olympiamitalisti Lauri Vilkko, joka voitti tuusulalaisena nykyaikaisen 5-ottelun 
joukkuepronssia.  Myöhemmin Lauri Vilkolle myönnettiin Suomen Olympiakomitean 
ansiomitali 
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HIIHTO
Hiihto on hyvin tukenut seuran vahvaa kilpailulajia ampumahiihtoa. Merkittävimmät 
menestykset hiihdossa ovat saavuttaneet vuosituhannen vaihteessa Marja Leinonen ja 
Salme Rantala, jotka hiihtivät kultamitalit veteraanien MM-hiihdoissa. Pirkko Mantere 
voitti samoissa veteraanien MM-kisoissa Sveitsissä kolme kultamitalia. Pirjo Piironen 
on menestynyt veteraanisarjojen SM-kisoissa useilla mitalisijoituksilla. 

Salme Rantala, Pirkko Mantere ja Pirjo Piironen 

Nuorten huippuja ovat olleet ennen kaikkea Henri Leinonen sekä Sanna Huuki, Jenni 
Rytkölä ja Ossi Vuola. Henri Leinosen plakkarissa on piirinmestaruuksia, hopeasija Kou-
luliikuntaliiton mestaruuskisoissa sekä hyviä Hopeasompasijoituksia. 
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Henri Leinonen palkitaan vuoden 2000 saavutuksista hiihdossa ja ampumahiihdossa

1980-luvun kansalliset Tuusulan Hiihdot olivat hiihdon suurtapahtuma. 1990-luvulla 
Tuusulan Hiihtoja siirryttiin hiihtämään ensin iltakisoina ja sitten piirikunnallisina ki-
soina. Muutamien lumen vähyydestä johtuneiden peruutusten vuoksi kisat kuihtuivat 
kokonaan pois. Osaltaan Tuusulan Hiihtojen loppumiseen vaikutti Tuusulan Urheilu-
keskuksen maastot ja radat, jotka eivät enää olleet huippumaastohiihdon vaatimusten 
mukaisia. 

Hiihtoa Tuusulassa
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Hiihtojaosto on järjestänyt vuosittain lasten hiihtokoulun ja jäsentenväliset sarjahiih-
dot eri ikäluokille mestaruushiihtoineen. Lisäksi kesäkautena on pidetty Cooperin tes-
tijuoksuja ja maastojuoksukisoja. Seura järjesti yhdessä Keski-Uusimaalehden kanssa 
31.8.2003 viimeisen Keski-Uusimaa-kierros-hölkkätapahtuman, jossa osallistujia oli 
121. Myös Onnela-hölkän ja muiden näkövammaisten kisojenjärjestelyissä oltiin mu-
kana muutaman vuoden ajan.

Erkki Tuomioja otti osaa viimeiseen Keski-Uusimaa-kierrokseen. Hänet näkee usein 
Tuusulanjärven kuntoilutapahtumissa.

Hiihtojaosto on osallistunut Tuusulan urheilukeskuksen latuverkoston kehittämiseen 
ja ylläpitoon talkoo- ja asiantuntijapanoksella.

Hiihtojaosto järjesti talvella 2011 kahdet seuran mestaruushiihdot sekä neljä sarja-
hiihtoa ja yhden sprinttihiihdon. Sarjahiihtoihin osallistui keskimäärin 30 hiihtäjää. 
Kesäkautena järjestettiin kaksi Cooperintestiä sekä maastojuoksukilpailut. Hiihtokoulu 
järjestettiin hiihtokelien salliessa kerran viikossa. Hiihtokouluun osallistui ilahduttavas-
ti 22 maksanutta oppilasta. 



- 38 -

Maastohiihto on lumisten talvien ansiosta hyvässä nousussa kuntoilijoiden ja tavallis-
ten kansalaisten parissa. Vuosikertomuksessa mainittiin toiveikkaasti, että ”hiihtoja-
ostolla olisi erinomaiset mahdollisuudet monen tasoisen kilpailutoiminnan elvyttämi-
seen esimerkiksi Urheilukeskuksen laduilla perinteisen sprintin muodossa”.

Matti Rytkölä on järjestänyt seuran erilaisia hiihtoja jo 15 vuoden ajan. 
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Hiihtojaoston jäsenet 1998-2011

Enqvist Jouni 1999-2001
Ihatsu Hannu 1998
Ingerö Tuija 2002-2004
Koliseva Esko 1998-2005
Kumpula Alpo 2005-
Laine Pertti 1998-
Merta Väinö 1998-2001
Nieminen Markku 2010-
Lehtonen Mika 2011-
Ukkola Esa 2012-
Piironen Pirjo 1998
Rytkölä Matti 1998-
Turunen Veikko 1998
Virtanen Jarmo 2002-2003
Vuola Hannele 1999-2009
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Juha Seppälä- nelinkertainen Voima-Veikko

Juha Seppälä on toiminut seurassa ensin suunnistuksen, sittemmin ampumahiihdon 
ja seuran yleisjohdossa  yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on ollut seuran joh-
tokunnan jäsenenä yhtäjaksoisesti vuodesta 1990 alkaen. Vuonna 1994 Juha Seppälä 
valittiin seuran puheenjohtajaksi. Vuodesta 1998 alkaen hän on toiminut ampumahiih-
tojaostossa sihteerinä ja lajin kaikenpuolisena kehittäjänä osallistuen nuorten valmen-
nustoimintaan  sekä toiminut usein kilpailun johtajana tai ainakin primus motorina. 
Vuonna 2011 Juha Seppälä lupautui vielä seuran johtokunnan sihteeriksi. Kuvaavaa 
on, että Juha on valittu neljä kertaa Vuoden Voima-Veikoksi.

Milloin tulit johtokunnan jäseneksi ?
Sen on täytynyt olla syksyllä 1989 siis vuodesta 1990. En ollut vielä Martti Jokisen ai-
kana johtokunnassa mukana.

Milloin aloitit suunnistusjaostossa ?
Muistelen sen olleen vuonna 1986, kun vaimoni  Maija-Liisa jäi pois ja minä tulin tilalle. 
Puheenjohtajana olin vuodesta 1990 alusta siihen asti, kun minut valittiin seuran pu-
heenjohtajaksi eli vuoden 1993 loppuun. Puheenjohtajakauden jälkeenhän olen ollut 
ampumahiihtojaoston sihteerinä ja johtokunnan jäsenenä ja nyt toista vuotta johto-
kunnan sihteerinä.
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Milloin liityit seuraan ?
Se oli vuonna 1981, kun Samuli 8 vuotta  aloitti oravapolkukoulun.

Entä edustukset urheilujärjestöissä ?
Olen tietoisesti keskittynyt seuratoimintaan, mikä leipätyön lisäksi oli ajankäytöllisesti 
aivan tarpeeksi. Olen ollut pari kertaa Ampumahiihtoliiton liittokokouksessa puheen-
johtajana, mutta en enempää.

Juha Seppälä ohjaa Marjo Virtasta aseen käytössä.

Mitä Tuusulan Voima-Veikot sinulle merkitsee ?

Yleisesti TV-V edustaa niitä urheilulajeja, joista itse pidän. Seurahan tarjoaa näissä 
lajeissa nuorille mahdollisuuksia harrastaa ja kehittyä. Tämä kehittymisen ajatus on 
minulle ollut keskeistä.

Alkuun ja edelleen TV-V on tuonut paljon samanhenkisiä ystäviä ja luonut mahdolli-
suuden muualta tulleena päästä tuusulalaisuuden ytimeen.  On siis tehnyt minusta 
tuusulalaisen.

Tällä hetkellä eläkeläisenä TV-V antaa sopivasti puuhaa hyvien harrastusten edistämi-
seen. Samalla voi itsekin olla mukana nuorten kanssa. Heiltä saa välittömän palaut-
teen.
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Seuratoimintaa
Kaikkien urheiluseurojen kuten myös Tuusulan Voima-Veikkojen toiminnassa on tärke-
ää, että seuran jäsenet ja erityisesti nuoret kokevat seuran edustamat lajit innostavina 
ja toiminnan uusia elämyksiä antavana. Joukkuelajien vetovoima on nykyisin nuorten 
keskuudessa vahva. Kaverit ja lajin sosiaalisuus on tärkeitä tekijöitä nuorten motivoin-
nissa ja aktivoinnissa omaan lajiin. Ystäväpiiri muotoutuu usein harrastuksen mukaan. 
Vaikka Tuusulan Voima-Veikkojen lajit ovat yksilölajeja, mahdollistavat yhteiset harjoi-
tukset ja kisamatkat urheilijoiden keskinäisen kanssakäymisen ja hauskanpidon. 

Seuran jäsenmäärä on viimeisten vuosikymmenten aikana vaihdellut neljänsadan mo-
lemmin puolin. Jäsenistö edustaa tasaisesti kaikkia ikäluokkia. Vuoden 2011 lopussa 
alle 20-vuotiaita jäsenistä oli 34 prosenttia, aikuisikäisiä 38 prosenttia ja yli 60-vuotiai-
ta 28 prosenttia. Jäsenistä naisia oli kolmasosa.

Tuula ja Markku Nieminen ovat hyvä 
esimerkki pitkäaikaisista TV-V:n aktii-
vijäsenistä, joiden pyyteetön työ seu-
ran hyväksi on ollut merkittävää.

Seuran kannalta aktiivisten aikuisten määrä on ollut luomassa perustaa ohjatulle toi-
minnalle ja erilaisten tapahtumien järjestämiselle. Kun vanhemmat tuovat lapsensa 
TV-V:n harjoituksiin, he samalla jäävät usein myös itse lajien pariin. Näin seuraan saa-
daan uusia voimia jaostojen ja johtokunnan tehtäviin. Jäsenistö voi olla ylpeitä seu-
ran tähänastisista näytöistä. Vuosien saatossa koetut onnistumiset kannustavat meitä 
edelleen jatkamaan arvokasta työtä. Ampumahiihto, hiihto ja suunnistus ovat sopivia 
lajeja sekä kilpa-, kuntoilu- että harrasteliikuntaan vieläpä laajalla ikähaitarilla. Rakka-
us lajiin, lajeja harrastaviin nuoriin tai omaan perinteiseen seuraan ovat monen ak-
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tiivijäsenen toimeliaisuuden kannustimena. Kerran voimaveikko – aina voimaveikko 
– toteutuu varsinkin vanhemman väen piirissä. Koko elämän kestävä suhde TV-V:hin 
näyttää kuitenkin käyvän harvinaisemmaksi seuran toimintapiirin laajentuessa. Esi-
merkiksi ampumahiihdossa TV-V edustaa yksin koko pääkaupunkiseutua, joten jäsen-
kunta ei enää olekaan tiukasti sidottu kunnan rajojen sisään. Suunnistuksessa seura-
vaihdot ovat pitkään olleet keino yrittää parantaa menestysmahdollisuuksia ja koota 
hyviä viestijoukkueita. 

Erityisistä ansioista seuran hyväksi on palkittu ”Vuoden Voima-Veikko” huomionosoi-
tuksella seuraavat henkilöt:

1991 Esko Koliseva
1992 Veikko Lampinen
1993 Marja Leinonen
1994 Sisko ja Reijo Mikkonen
1995 Helge Hedeman
1996 Jaakko Torppa
1997 Esko Koliseva
1998 Tuula Nieminen
1999 Juha Seppälä
2000 Markku Heikkinen
2001 Anneli ja Pekka Kolehmainen
2002 Jukka Vuola
2003 Juha Seppälä
2004 Pasi Aaltonen
2005 Esa Tihilä
2006 Juha Seppälä
2007 Mikko Kolehmainen
2008 Sisko ja Reijo Mikkonen
2009 Mikko Saleva
2010 Juha Seppälä
2011 Petri Tonteri
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Vuoden 2011 Voima-Veikko Petri Tonteri toimii karttavastaavana. Hän harrastaa kaik-
kia seuran lajeja. Juha Seppälä ja Jorma Juutilainen ovat hoitaneet seuran syyskokouk-
sen sääntöjenmukaisesti läpi.

Talkootyö on ratkaisevan tärkeä seuratoiminnan menestyksen kannalta. Ostopalveluil-
la seuratoimintaa ei kyettäisi järjestämään.  Laaja ja monitaitoinen seuran jäsenten ja 
ystävien joukko, joka jaksaa pyyteettömästi tarjota vapaaehtoista talkootyötä seuran 
urheilutoiminnan hyväksi, on kaiken toiminnan perusta. Kiitos tästä suuriarvoisesta 
työstä kuuluu kaikille.
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Syyskokouksessa 2003 seuran sihteeri Veikko Lampinen jakoi vielä kunniamerkkejä 
jäsenille ansiokkaasta työstä seuratoiminnassa. Helmikuussa 2004 hän menehtyi pit-
käaikaiseen sairauteen, joka ei häntä kuitenkaan estänyt toimimasta viimeiseen asti 
työ- ja seuratehtävissä.  Hänelle oli kaikessa toiminnassa tärkeintä nuorten harrastus-
mahdollisuuksien edistäminen. 

Yhteistyö koulujen ja lajiliittojen sekä naapuriseurojen kanssa on laajentunut merkit-
tävästi 2000-luvulla. Suunnistuksessa valmennuksen ja harjoitusten yhteistyö TV-V:n, 
Pihkaniskojen ja Keravan Urheilijoiden välillä on säännöllistä. Tuusulan kunnan kanssa 
seuralla on laaja ja monipuolinen molempia osapuolia hyödyntävä yhteistyö. Muun 
muassa seuran nuorten toimesta ja kunnan tukemana koulujen lähiympäristöön on 
saatu suunnistuskarttoja, jotka tukevat koulujen liikunnan opetusta. Näin suunnistus 
tulee tutuksi kaikille peruskoululaisille ja seuran aktiivisimmat nuoret saavat tehdä 
kartoituksia kesätöinään. Kunnan myötävaikutuksella myös ampumahiihdolla on erin-
omaiset toimintamahdollisuudet Hyrylän Urheilukeskuksessa ainoana pääkaupun-
kiseudun ampumahiihtopaikkana. Tosin stadionin tulevaisuus varuskunnan alueen 
muuttuneen käyttötarkoituksen vuoksi on hämärän peitossa. 
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Tuusulan Voima-Veikot ry:n jäsenmäärä
Vuosi jäseniä joista ainaisjäseniä
1998 382 100
1999 381 102
2000 351 94
2001 357 94
2002 357 94
2003 378 87
2004 336 86
2005 417 85
2006 449 81
2007 464 79
2008 453 77
2009 429 77
2010 408 77
2011 398 74

Vuonna 2002 vietettiin Helsingin Olympialaisten 50-vuotisjuhlaa. Suomi Juoksee -ta-
pahtuma oli ottanut teemakseen soihdun viemisen läpi Suomen. Soihtuviesti saapui 
Hyrylän torille, josta Tuusulan joukkue vei viestin Ruskeasantaan Ville Räikkösen joh-
dolla. Villen lisäksi mukana juoksivat Juha Vilkko, Jaakko Helminen, Esko Koliseva, 
Alpo Kumpula, Aimo Ikonen, Pertti Laine, Risto Viitanen sekä Matti Kulmala.
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SUUNNISTUS
Suunnistusjaoston tavoitteena on ollut kehittää suunnistusharrastusta sekä kasvattaa 
ja valmentaa nuoria siten, että halukkailla on mahdollisuus nousta aina huipputasolle 
asti. Jaoston toiminta on painottunut nuorisotoimintaan ja valmennukseen, maasto-
jen kartoitukseen, karttojen laadintaan ja päivitykseen sekä kilpailujen järjestämiseen. 
Vapunpäivänä järjestettävä kansallinen suunnistuskilpailu, Vappurastit, on seuran 
tunnetuin tapahtuma. Vappurasteilla on yli 30-vuotinen katkeamaton historia. Toinen 
pitkän perinteen omaava tapahtuma on Keski-Uusimaa Rastit, jonka yhtenä neljästä 
järjestäjäseurasta Tuusulan Voima-Veikot toimii. 

Seuran suunnistajat ovat menestyneet lähellä kansallista huippua. Osittain viestime-
nestyksen suuresta arvostuksessa johtuen suhteellisen pieni seura on joutunut luo-
pumaan monesta lupaavasta nuoresta suunnistajasta. Hyvillä nuorilla on kova kysyntä 
suuremmissa seuroissa, joilla on paremmat resurssit valmennuksen ja kilpailemisen 
suhteen. Pienellä seuralla ei ole tarjota jokaiselle ikäluokalle menestyvää viestijouk-
kuetta. 

Suunnistukselle on ominaista, että lajin kisoihin voi osallistua koko ikänsä. Kerran suun-
nistuksen aloittanut kokee usein keski-ikää lähestyessään ja omien lasten hakeutuessa 
harrastuksen pariin uudelleen vetovoimaa nuoruutensa urheiluun. Sekä kilpasarjoissa 
että harrastesuunnistuksessa varttuneiden osuus on merkittävä. Esimerkiksi seuran 
järjestämillä Vappurasteilla suurimmat osallistujamäärät ovat keski-ikäisten miesten 
M50-65 sarjoissa.

Jukolan Viestit 

Seura on osallistunut kaikkiin Jukolan Viesteihin viestin alusta vuodesta 1949 alkaen. 
Joukkueet ja nimet on koottu Jukolan Viestin nettisivuille osoitteeseen www.jukola.
com/tulokset/fi/. Suunnistus on ollut seuran lajina jo vuodesta 1937 alkaen. Jukolan 
Viestiin Tuusulan Voima-Veikot osallistui jo ensimmäisellä historiallisella kerralla vuon-
na 1949 joukkueella Armas Niemelä, Heimo Seuna, Hannu Pokela, Lars Winqvist, Antti 
Niemelä, Knut Palmroth ja Olli Seuna.

Jukolan veljesjoukkueita on ollut mukana viime vuosina 3-4 ja venloja ensin kaksi ja 
vuodesta 2004 alkaen kolme joukkuetta. Nuorten Jukolassa on oltu mukana joukku-
eella tai kahdella.
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Venlojen viestissä vuonna 1998 Marja Leinonen, Päivi Mikkonen ja Jonna Peltola juok-
sivat hienosti 124. sijalle.

Vuoden 1998 Jukolan 50-vuotisjuhlaviesti juostiin Siuntiossa Länsi-Uudellamaalla. 
Tuusulan Voima-Veikot oli mukana kahdella Venla- ja viidellä veljesjoukkueella. Tapah-
tumaa suosi sään suhteen käsittämätön onni, sillä koko tapahtuman ajan vallitsi mitä 
parhain alkukesän pouta, mutta päivää ennen samoin kuin jälkeen vettä tuli kuin aisaa. 
Kesän hienoimpia päiviä puhumattakaan Jukolan yöstä, josta monituhantinen kilpaili-
ja- ja yleisöjoukko sai nauttia. 

 

 

 

TV-V:n konkarit valmistautumassa yön pitkille osuuksille, akut ladattuina ja mieliala 
korkealla pitkää ja rasittavaa viestiä varten, vas. Esko Koliseva, Reijo Mikkonen ja Juha 
Vilkko olivat pitkään viestin kantavia voimia. 
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Suunnistuksen päättäjäiset 21. 10. 1999. 

EMIT-LEIMAUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
Nykyajan tekniikka on helpottanut suunnistuskisojen järjestämistä ajanoton, tulospal-
velun, rastikontrollin ja kartoituksen sekä ratasuunnittelun osalta.

Huhtikuun 8. päivänä 1999 pidettiin historian ensimmäiset Keski-Uusimaa-rastit hyö-
dyntäen emit-leimausjärjestelmää ja nimenomaan TV-V:n järjestämänä. Kalentereis-
sa mainittu Maantiekylä jouduttiin korvaamaan ensin Rusutjärven maastolla runsaan 
lumen vuoksi ja lopulta Keski-Uusimaa-rastit pidettiin Urheilukeskuksessa. Keski-Uu-
simaa-lehti oli hankkinut 100 kpl emit-kortteja lainakäyttöön. Useilla suunnistusak-
tiiveilla oli jo talvella tilatut 160 markan arvoiset omat emit-kortit käytössä. Muutos 
perinteisistä pihtileimasimista emit-leimaukseen oli kuitenkin äkkinäinen eikä vaikeuk-
siltakaan vältytty. Keski-Uusimaa-lehti kirjoitti 19.6.1999, että TV-V on ainoa KU-rasteja 
järjestävistä seuroista, joka on saanut tapahtumansa läpiviedyksi lähes kokonaan il-
man ongelmia. Tähän tilanteeseen vaikutti merkittävästi Reijo Mikkonen, joka oli ehti-
nyt saamaan emit-koulutuksen ennen muita. Reijon opastuksella taito levisi nopeasti 
seuran aktiivien piirissä. Jo tuolloin luvattiin Keski-Uusimaa-rastien tuloksien olevan 
netissä samana iltana. 
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Vuoden 1999 Vappurasteilla elettiin jännittyneissä tunnelmissa. Edellisenä viikonlop-
puna kansallisilla rasteilla Pirilän emit-ohjelmisto vielä kaatui ja tuloslaskennan pelasti 
Pirilän henkilökohtainen konsultointi paikan päällä. Vappurastien tulospalvelusta vas-
tannut Reijo Mikkonen muistelee, että tämä aiheutti kyllä pientä jännitystä ja ylimää-
räistä varmistelua, mutta kaikki onnistui lopulta ilman pienintäkään ongelmaa. Mai-
nittakoon, että Jukolan Viesti otti emit-leimauksen käyttöön vasta vuotta myöhemmin 
Joensuussa. 

TV-V:n nuorten kärkeä 
vuonna 2000.

Digikartat

Vappurastien radat painettiin perinteisesti kirjapainossa, mutta pienempien kisojen 
kuten Keski-Uusimaan-rastien radat painettiin karttoihin vuoteen 2002 asti käsipainol-
la. Työ vaati tarkkuutta ja kärsivällisyyttä, mutta se kuului ratamestarin taitoihin ennen 
vanhaan. Vuodesta 2002 alkaen radat painettiin digipainossa ensin valmiille kartoille 
ja myöhemmin painotekniikan edistyessä voitiin painaa samalla kertaa sekä kartta että 
reitti. Pienempien tapahtumien radat painettiin kuitenkin vielä käsipainolla, esimerkik-
si vuonna 2004 K-U-yörastien kartat oli painettu käsipainolla. Karttoja ei enää tarvin-
nut painaa suurta määrää varastoon, vaan painos voitiin mitoittaa ilmoittautuneiden 
määrän perustella. Iltarastien vastaavalle jäi kuitenkin vastuu arvioida kunkin tilaisuu-
den osallistujamäärä mahdollisimman tarkasti. Karttojen piti riittää, mutta ylijääneet 
olivat kaikki tappiota illan tulokselle.
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Nettisivut aloittavat uuden aikakauden

Vuonna 1998 Reijo Mikkosen toimesta suunnistusjaostolle avattiin kotisivut, johon lai-
tettiin tuloksia ja tiedotteita ja mm. aikaisemmin paperisena julkaistu suunnistuksen 
Suuntia -tiedote. Tästä alkoi sähköisen viestinnän kausi seurassa. Vähän myöhemmin 
Jukka Vuola alkoi tehdä seuran ampumahiihdon sivuja, siinä vaiheessa ulkoasua yh-
tenäistettiin ja sivut siirrettiin Vuolan serverille osoitteeseen www.tvv.linja.org. Vähi-
tellen kirjallisten tiedotteiden ja seuralehtien merkitys väheni. Ajan saatossa internet 
laajeni myös iäkkäämpien jäsenten piiriin. Viimeinen TV-V -lehti ilmestyi vuonna 2002 
ja Suuntia vuonna 2004.

Ensimmäinen versio seuran nettisivusta näytti tältä.

Netistä tuli suuri apu paitsi seuratiedotukselle myös kilpailuihin ilmoittautumiselle ja 
kilpailutulosten julkaisulle. Vuoden 2012 alusta suunnistuksen kilpailuihin ilmoittau-
tumiset ja rahaliikenne hoituvat kokonaan Suomen Suunnistusliiton IRMA-palvelun 
kautta. 
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Vuonna 2000 Vappurastit järjestettiin Vantaalla Ilolan koululla. Osanottajia oli 600. Arvo-
kisoissa Lea Seuna sarjassa D65 saavutti SM-pronssia ja Kari Kuokkanen ampumasuunnis-
tuksessa SM-hopeaa. 

Juha Vilkko, Kari Kuokkanen, Lea Seuna ja Päivi Mikkonen

Seuraavana vuonna Vappurastit järjestettiin Vierumäen koululla. Osallistujia oli lähes 
700. Pääsarjojen voittajat olivat Anniina Paronen ja Jörgen Wickholm.

SM-tasolla menestystä saatiin veteraanisarjoissa. Lea Seuna oli sarjassa D70 kolmas 
samoin kuin Kari Kuokkanen sarjassa M60. Oravapolkukoulu alkoi tuottaa uusia nuoria 
suunnistuksen pariin. Suunnistuksen harjoittelua järjestettiin sekä alkeisryhmälle että 
jatkoryhmälle. Noin 15 nuorta oli mukana säännöllisessä koulutuksessa. Päivi Mikkonen, 
Outi Itävuo, Juha Mänkärlä ja Kari Kuokkanen palkittiin seuran parhaina suunnistajina. 
Juha Mänkärlä voitti aluemestaruuskisoissa H10RR-sarjan. Venlojen Viestissä juoksivat: 
Päivi Mikkonen, Jonna Peltonen, Sanna Huuki ja Marja Leinonen. Kari Kuokkanen ja San-
na Huuki menestyivät ampumasuunnistuksessa SM-mitalisijoille.
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Vuonna 2002 Vappurastit järjestettiin Urheilukeskuksessa 750 suunnistajalle. Mukana 
olivat huippusuunnistajat: Monica Boström, Minna Kauppi, Pasi Ikonen ja Petteri Muuk-
konen. Seura järjesti yösuunnistuksen aluemestaruuskisat Ruotsinkylässä 280 pihkanis-
kalle. 

Vappurastien lähdötunnelmaa: Hannu Salomäki H45 HyRa, Pekka Hutri H50 RiSu, Matti 
J Koski H55 SV
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VAPPURASTIT 1979-1996

Vuosi Kilp.keskus Kilp.johtaja Ratamestarit Valvoja Osallistujamäärä

1979 Riihikallio Tauno Kilpeläinen Reijo Rikala  550

1980 Maantiekylä Kalervo Liikanen Olli Seuna  560

1981 Juhmo Urho Ekström Reijo Rikala  620

1982 Korso Erkki Eskelinen Reijo Rikala  330

1983 Varuskunta Erkki Eskelinen Reijo Rikala Veikko Huttunen KeU 620

1984 Nahkela Erkki Eskelinen Antti Simola Rainer Pietilä Pihkan. 760

1985 Terrisuo Erkki Eskelinen Reijo Rikala  700

1986 Juhmo Pentti Henriksson Olli Seuna Kari Kangasmaa KeU 800

1987 Terrisuo Erkki Eskelinen Reijo Rikala Martti Kuivala KeU 750

1988 Lahela Martti Jokinen Juha Seppälä Olavi Nieminen KeU 

1989 Riihikallio Juha Seppälä Reijo Rikala  400

1990 Maantiekylä Pentti Henriksson Reijo Rikala  600

1991 Riihikallio Pentti Henriksson Esko Koliseva, 
   Reijo Mikkonen, 
   Veikko Lampinen  640

1992 Urheilukeskus Juha Seppälä Reijo Mikkonen, 
   Esko Koliseva, 
   Juha Seppälä Ville Laukka KeU 636

1993 Nahkela Esko Koliseva Juha Seppälä, 
   Pentti Henriksson Simo Hovinen KeU 675

1994 Maantiekylä Juha Vilkko Paavo Holappa,
   Kimmo Kolju, 
   Sisko Mikkonen Olavi Nieminen KeU 460

1995 Vierumäki Esko Koliseva Reijo Mikkonen, 
   Kimmo Kolju,
   Sisko Mikkonen Bengt Gustafsson SV 498

1996 Vaunukangas Juha Seppälä Jaakko Helminen, 
   Esko Koliseva,
   Juha Vilkko Timo Paulanto RR 620
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VAPPURASTIT 1997-2011

Vuosi Kilp.keskus Kilp.johtaja Ratamestarit Valvoja Osallistujamäärä

1997 Orikorpi Juha Seppälä Esko Koliseva, 
   Reijo Mikkonen Veikko Korpi RR 747

1998 Urheilukeskus Jaakko Helminen Kimmo Kolju, 
   Paavo Holappa Väinö Nurvo  Pihkan. 655

1999 Riihikallio Jaakko Helminen Juha Seppälä, 
   Lauri Itävuo Bengt Gustafsson  Akilles 528

2000 Ilola Kari Kuokkanen Jaakko Helminen, 
   Juha Vilkko, 
   Päivi Mikkonen Ville Laukka KeU 608

2001 Vierumäki Juha Seppälä Paavo Holappa,
   Lauri Itävuo Esa Jämsen KeU 700

2002 Urheilukeskus Jaakko Helminen Juha Vilkko, 
   Lauri Itävuo Heikki Laurinen KeU 750

2003 Huhtariihi Kari Kuokkanen Paavo Holappa Toivo Setälä JäPa 800

2004 Nahkela-Siippoo Jaakko Helminen
   Esa Tihilä, 
   Matti Valkonen Ville Laukka KeU 784

2005 Juhmo Jaakko Helminen Esa Tihilä, 
   Petri Tonteri Kari Virtanen KeU 633

2006 Hynnänkorpi Jorma Niinimäki Petri Tonteri Jukka Alho RR 700

2007 Urhelukeskus Juha Vilkko Anssi Raitanen, 
   Petri Tonteri Ville Laukka KeU 861

2008 Senkkerinmäki Heikki Pohja Petri Tonteri Pekka Rytkönen 750

2009 Paraatinkallio Esa Tihilä Mikko Kolehmainen Timo Paulanto RR 780

2010 Ruotsinkylä Mikko Saleva Petri Tonteri Ville Laukka KeU 802

2011 Nahkelan koulu Anne Norrkniivilä Petri Tonteri Risto Sirola KeU 826
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Eri jaostojen yhteistyönä järjestettiin virkavallan maastomestaruuskisat, jotka koostuivat 
ammunnasta, paikantamisesta ja suunnistuksesta.

Johanna Gustafsson saavutti useana vuonna hiihtosuunnistuksen veteraanien MM-ki-
soissa kaikkia mitalisijoituksia ja voitti viestikultaa Suomen joukkueessa.

Lea ja Olli Seuna toivat veteraanien hiihtosuunnistuksen SM-kisoista kultaa ja hopeaa.  Sa-
moin nuori Mikko Kolehmainen kokeili lajia yltäen SM-hopeaan. Seuran parhaana suun-
nistajana palkittiin Janne Mänkärlä. Suomen mestaruuskilpailuissa hiihtosuunnistuksessa 
D35 Johanna Gustafsson oli 3. pika- sekä normaalimatkoilla ja ampumasuunnistuksessa 
H60 Kari Kuokkanen sekä H16 Mikko Kolehmainen olivat Suomen mestareita.

2003 TV-V sprintit alkavat

Vuonna 2003 suunnistuksessa päästiin vihdoin SM-kisoissa mitalikantaan, kun M16-sar-
jan Janne Mänkärlä saavutti pronssia pitkillä matkoilla ja Mikko Kolehmainen oli samoin 
SM kolmas pyöräsuunnistuksessa. 

Lea ja Olli Seuna toivat kotiin 
veteraanien hiihtosuunnistuk-
sen SM-kisoista kultaa ja ho-
peaa. Mainittakoon vielä tässä 
yhteydessä, että Seunat hoite-
livat pitkään mm. suunnistuk-
sen ilmoittautumisia 1900-lu-
vun loppuvuosikymmeninä. 
Heidän kultasepänliikkeensä 
Hyrylän keskustassa oli aika-
naan lähes TV-V:n toimisto.

Seura osallistui Jukolan Viestiin Sulkavalla kolmella veljesjoukkueella ja Venlojen Viestiin 
kahdella Venla-joukkueella. Moni kuntoilija palasi samaan kirkonkylään muutamaa viik-
koa myöhemmin toisen lajin, kirkkovenesoudun pariin. Yksi joukkue osallistui Nuorten 
Jukolaan Helsingissä.

Vuosikertomuksessa todettiin, että seurassa oli neljä ensimmäisen luokan ja 8 toisen luo-
kan suunnistuksen ratamestaria.
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Suunnistuksen valmennustutkinnon suorittivat syksyllä 2003 Pasi Aaltonen, Janne Män-
kärlä ja Mikko Kolehmainen. Pasi Aaltonen ottikin pariksi vuodeksi kokonaisvastuun suun-
nistuksen seuravalmennuksesta. Kahdeksan nuorta suunnistajaa ylsi SSL:n asteikolla 1. 
luokkaan, jota asiantilaa lähdettiin edelleen parantamaan. 

Suunnistuksessa perustettiin 11-18 -vuotiaille Rastitreeni-ryhmä, joka tähtäsi Nuorten 
Jukolaan ja aluemestaruuskilpailuihin. Rastitreeneihin osallistui yhteensä 40 nuorta. Seu-
ra toteutti valmentautumiseen liittyen maastotestijuoksuja, jotka saivat hyvän suosion 
suunnistajien keskuudessa. Seuran lupaus Janne Mänkärlä valittiin nuorten MM-katsas-
tuksiin sekä suunnistusliiton aluevalmennusryhmään, mikä oli eittämättä oikea ratkaisu 
valitsijoilta.

TV-V oli ajan hermolla ja kehitti lajin uusia piirteitä. Suunnistusjaoston uuden puheenjoh-
tajan Esa Tihilän johdolla järjestettiin neljä TV-V -sprint suunnistustapahtumaa, joissa oli 
kiitettävästi osallistujia aina pääkaupunkiseutua myöten. Uudet 1:5000 kartat Paijalasta, 
Annivaarasta, Ristikivestä ja Rusutjärveltä palvelivat yhteensä 206 suunnistajaa. Mukaan 
saatiin myös lajin huippuja harjoittelemaan nopeaa päätöksentekoa reitinvalinnoissa. 

Kesäkuun alussa järjestettiin ministeriöiden viestikilpailut ja elokuussa henkilökohtaiset 
kilpailut sekä yksi firmaottelu. Tuusulan kouluille järjestettiin erilaisia suunnistustapah-
tumia. Yli tuhat koululaista pääsi kokeilemaan suunnistuksen vetovoimaa kenties ensim-
mäistä kertaa elämässään. Saanamari Manneri, Mikko Kolehmainen ja Kari Kuokkanen 
ylsivät mitalisijoille asti ampumasuunnistuksen SM-kisoissa. 

Vuonna 2004 TV-V:n suunnistusta alettiin kehittää määrätietoisesti. Nuorisotoiminta jaet-
tiin kahteen osan: alkeisopetus rastikouluryhmään ja Nuorten Jukola –ryhmään (NuJu) 
jo kilpailuissa käyvät nuoret. Rastikoulussa keskityttiin suunnistuksen alkeiden opettami-
seen. NuJu -ryhmän toiminta painottui suunnistuksen alkeet jo hallitsevien ja kilpailuis-
sa käyvien nuorten taitojen kehittämiseen sekä harjoitusten monipuolistamiseen. Näi-
tä monipuolisia harjoituksia olivat muun muassa: sähly, salitreenit, kortteliharjoitukset, 
taitoharjoitukset, maastotestijuoksut, yleisurheiluharjoitukset, suunnistusleirit sekä TV-V 
-sprintit. Lisäksi talvella oli mahdollisuus osallistua hiihtojaoston järjestämään hiihtokou-
luun ja sarjahiihtoihin. Nuorten Jukolassa joukkue oli sijalla 43. 

Janne Mänkärlä taisteli itsensä viidenneksi SM-pitkien H18-sarjassa.

Jenna ja Jesse Laukkarinen menestyivät lasten radoilla. Jenna Laukkarinen aloitti keväällä 
rastikoulussa ja osoitti suunnistuskykynsä voittamalla D10 RR:n kultamitalin Uudenmaan 
alueen Oravanpolkukisoissa heti ensimmäisellä kerralla! Iso-veli Jesse napsi taas H12 
-sarjan kärkisijoituksia ja tottui voittamaan Keski-Uusimaa-rastien 3 km:n ratoja. 

Vappurastit järjestettiin Nahkela-Siippoon maastoissa. Edellisenä vuonna aloitettu TV-V 
-sprintit jatkuivat neljällä osakilpailulla. Tuusulan koululaisille järjestettiin mestaruuski-
sat, samoin järjestettiin seuran jäsenille päivä- ja yösuunnistusmestaruudet. 
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2005 Koululiikuntaliiton suunnistuskisat 

Koululiikuntaliiton (KLL) suunnistusmestaruuskilpailut olivat Tuusulassa megatapahtu-
ma, johon osallistui yli 1 520 lasta ja nuorta 160 kunnasta ympäri Suomea. Pelkästään 
osallistujien majoitus ja ruokailut vaativat oman organisaationsa. Tapahtumapaikkana oli 
varuskunnan varikkoalue ja siihen rajoittuva metsä. Kisat toteutettiin Tuusulan kunnan ja 
Tuusulan Voima-Veikkojen yhteisenä projektina. Kisat vaativat seuralta suuren määrän 
talkootyötunteja, joista saadulla korvauksella seura pystyi rahoittamaan tulevaa toimin-
taansa. Kymmenet seuran aktiivit joutuivat ottamaan lomapäivän töistä voidakseen toi-
mia tehtävässään kisojen aikana.

KLL:n kisojen maali.

 Seuran nuoret ajanoton apuna.
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Suunnistuksessa järjestettiin jo perinteinen TV-V -sprintti suunnistussarja, seuran mes-
taruuskilpailut päivä- ja yösuunnistuksessa sekä Tuusulan koulujen väliset mestaruus-
kilpailut. 

Vappurastit järjestettiin 
Metsäkylässä Juhmon 
marjatilalla. Esa Tihilä kiit-
telee tilan isäntää Seppo 
Matikaista. 

Vappurastit järjestettiin Metsäkylässä Juhmon marjatilalla. TV-V:n kasvatti ja sittem-
min norjalaisseura Haldenia edustanut Pekka Itävuo voitti yleisen sarjan.

SM-kisoissa menestyivät Mikko Kolehmainen, Janne Mänkärlä ja Hanna Raitanen. Seu-
ran nuorina suunnistajina palkittiin syksyllä Janne Mänkärlä, Jenna Laukkarinen, Han-
na Raitanen, Lassi Aaltonen ja Topi Raitanen. 

2006 Suunnistuksen SM-sprinttikisat Hyrylässä

Vuosi 2006 lähti liikkeelle merkeissä: TV-V – Tuusulalainen – Vireä ja Vahva” kuten 
kotikuntansa. TV-V tunnetaan suunnistajien keskuudessa ennen kaikkea Vappurasteis-
ta. Se onkin nyt eräs harvoista suunnistuksen brändeistä. Vappurastit järjestettiin tällä 
kertaa Nurmijärven puolella Hynnänkorvessa 800 osallistujalle. Toukokuussa kisattiin 
taas TV-V -sprinttiä. Neljässä osakilpailussa oli 385 suoritusta.
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SM-sprintin naisten voittajakolmikko haastateltavana podiumilla.

Kesäkuussa 2006 järjestettiin SM-sprinttikilpailut. Kisat juostiin Urheilukeskuksen ja 
Hyrylän keskustan alueella niin, että suuri yleisö saattoi seurata huippusuunnistajien 
etenemistä vaikkapa ruokakauppansa pihassa. Kilpailukeskus oli rakennettu varuskun-
nan lippukentälle. Kilpailu televisioitiin ja seura sai hyvää julkisuutta ja tunnustusta 
SM-kisojen järjestäjänä. Osallistujia oli yli 1000.
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Kilpailun johtaja Esa Tihilä onnittelee SM-sprintin yleisen sarjan voittajaa Tero Föhriä. 

Seuran nuoret suunnistajat saavuttivat kaksi kultaa pyöräsuunnistuksen SM-kilpailuis-
ta, pronssia SM-yösuunnistuksessa, 9. sija SM-erikoispitkällä sekä KLL:n kisoista kultaa, 
hopeaa, 9. sija ja viestissä 7. ja 10. sijat. Nuorten Jukolassa joukkue oli 68. sijalla 180 
joukkueesta.

2007 tavoitteet huipulle

Suunnistusjaosto määritti tavoitteensa kehittää suunnistusharrastusta sekä kasvattaa 
ja valmentaa nuoria siten, että halukkailla on mahdollisuus nousta huipputasolle asti. 
Jaoston toiminta on ollut omaksutun tavoitteen mukaista painottuen nuorisotoimin-
taan, suunnistusedellytysten luomiseen karttoja valmistamalla, järjestämällä kunto-
rasteja ja valtakunnallisia kilpailuja sekä osallistumalla kilpailutoimintaan. Rastikoulun 
ohjelmassa huomioitiin myös lasten vanhemmat ja tarjottiin heille omaa lajiin sitout-
tavaa ohjelmaa. 
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Suunnistuskausi oli seuran historian paras seurapisteillä laskettuna. Nuoret suunnista-
jat menestyivät vuonna 2007 hyvin ja tuloksena oli Mikko Kolehmaisen kulta ja hopea 
pyöräsuunnistuksen SM-kilpailuista, SM-pitkällä Jesse Laukkarisen 5. ja Janne Mänkär-
län 7. sija, hiihtosuunnistuksessa Mikko Kolehmaisen 8. sija sekä KLL:n kisoista Jenna 
Laukkarisen hopea ja Erika Tonterin 8. sija. Nuorten Jukolassa TV-V:n joukkue oli 70. 
yhteensä 198 joukkueesta. 

Seura järjesti nuorille rastikoulun. Lisäksi järjestettiin Tuusulan kouluille suunnistusta-
pahtumia. Seura oli mukana toteuttamassa yhteistyössä ESLU:n kanssa lasten Sportti-
leiriä 6.-8.8.2007 Urheilukeskuksessa.

Kansalliset Vappurastit järjestettiin Tuusulan Urheilukeskuksessa 29. kerran. Samassa 
yhteydessä järjestettiin myös Vappusprintti. 

Kaksipäiväiset pyöräsuunnistuskilpailut toteutettiin heinäkuun lopulla 140 osallistujal-
le. Kilpailut olivat samalla myös liiton MM-katsastukset.

Suunnistuksessa järjestettiin TV-V-sprintti suunnistussarja kolmannen kerran. Rata-
mestari Mikko Kolehmainen keskellä.
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Suunnistuksessa järjestettiin TV-V-sprintti suunnistussarja kolmannen kerran. Osallis-
tujia oli yli 60 jokaisessa tapahtumassa. Normaaliin tapaan pidettiin seuran mesta-
ruuskilpailut päivä- ja yösuunnistuksessa sekä Tuusulan koulujen väliset mestaruus-
kilpailut. 

Seura järjesti seitsemät kaikille avoimet Keski-Uusimaa-rastit. Kuntosuunnistuksen 
osallistujamäärät olivat historian suurimmat. Urheilukeskuksen kuntorastit 407 suun-
nistajalla löi osallistujaennätyksen yksittäisenä kuntosuunnistustapahtumana. Paraa-
tikalliolla järjestetyt iltarastit olivat taasen nimetty vuoden ”miellyttävimmäksi kunto-
suunnistustapahtumaksi”.

Keski-Uusimaa Rastien kävijämäärät TV-V:n järjestäminä

Vuosi  Osanottajia
1998 1811
1999 1636
2000 1646
2001 1649
2002 1649
2003 1299
2004 1439
2005 1285
2006 1444
2007 1902
2008 1811
2009 1842
2010 2058
2011 1810

2008 Nuoret urheilijat menestyvät SM-tasolla

Seuran suunnistuksen panostukset tuottivat hedelmää. Nuoret suunnistajat menes-
tyivät SM-tasolla hyvin ja tuloksena oli SM-sprintissä hopeaa ja SM-yössä 10. sija sekä 
viestijoukkueella SM 10. sija. KLL:n kisoista tuli hopeaa. Aluemestaruuskilpailuissa saa-
vutettiin 10 mitalia. Pyöräsuunnistuksessa M40-sarjassa seuran edustaja Mika Rantala 
saavutti viisi MM-kultamitalia. Nuorten Jukolassa joukkue oli 35. sijalla 167 joukkuees-
ta.

Kansallinen pyöräsuunnistuksen sprintti ja pitkän matkan kilpailut järjestettiin syys-
kuussa Annivaaran maastossa. Pääsarjan voiton vei hiihtosuunnistajan hyvin tunnettu 
Matti Keskinarkaus. Suunnistuksessa järjestettiin TV-V-sprintti jo viidentenä vuonna 
peräkkäin. Lisäksi järjestettiin seuran mestaruuskilpailut päivä- ja yösuunnistuksessa 
sekä Tuusulan koulujen väliset mestaruuskilpailut.
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Suunnistuksessa nuoret suunnistajat menestyivät SM-kisoissa: SM-erikoispitkä: Jesse 
Laukkarinen H18 6. sija, SM-pitkä: Jenna Laukkarinen D15 1. sija ja Jesse Laukkarinen 
H18 8.sija, SM-keskimatka: Jesse Laukkarinen H18 4. sija, SM-viesti: Jannina Gustafs-
son, Alisa Raitanen ja Jenna Laukkarinen D16 4. sija.

Jesse Laukkarinen

Pyöräsuunnistuksessa saavutukset olivat seuraavat: SM-sprintti: Heikki Tyrväinen H55 
1. sija ja Mikko Kolehmainen H21 6. sija; SM-pitkä: Heikki Tyrväinen H55 1. sija ja Mik-
ko Kolehmainen H21 3. sija; SM-keskimatka: Mika Rantala H21 3. sija; SM-viesti: Mika 
Rantala, Mikko Kolehmainen H21 3. sija.

Suunnistuksessa järjestettiin lisäksi kolmen osakilpailun TV-V-korttelirastit ja KeU-
Pihkaniskat seuraottelu, joka oli samalla seuran mestaruuskilpailu.  Lähiseurayhteistyö 
aloitettiin Keravan Urheilijoiden kanssa yhdistämällä Rastikoulutoiminta. Esa Tihilä va-
littiin Suomen Suunnistusliiton liittohallituksen jäseneksi.



- 65 -

2009

Suunnistusjaoston puheenjohtajana toimi Esa Tihilä, sihteerinä Anneli Kolehmainen ja 
muina jäseninä Kari Laukkarinen, Jorma Niinimäki, Anssi Raitanen, Petri Tonteri, Mari 
Tuomaala ja Mikko Saleva. 

Nuoret suunnistajat menestyivät SM-tasolla hyvin. SM-erikoispitkä: Jesse Laukkarinen 
H18 6. sija, SM-pitkä: Jenna Laukkarinen D15 1. sija ja Jesse Laukkarinen H18 8. sija, 
SM-keskimatka: Jesse Laukkarinen H18 4. sija, SM-viesti: Jannina Gustafsson, Alisa Rai-
tanen ja Jenna Laukkarinen D16 4. sija.

AM/Oravapolkukisojen saavutukset olivat henkilökohtaisessa 15 mitalia, AOV viestissä 
1 mitali, AM-viestit 3 mitalia, Nuorten Jukolassa olisi saavutettu erinomainen 15. sija 
ilman valitettavaa virheleimaimusta.

2010 OWC vuoden huippu

Vuosi 2010 oli suunnistukselle toiminnallisesti huippuvuosi. Seura järjesti kolmet mer-
kittävät arvokilpailut. Suunnistuksen päätapahtuma oli Maailmancupin osakilpailu 
17.6.2010 Hyrylässä. Kisatapahtuma televisiointeineen toteutettiin ammattimaisesti. 
Tämän mahdollisti osaava kilpailunjohto ja noin 100 hengen kisaorganisaatio. Maail-
mancupin osakilpailuun osallistui 77 miessuunnistajaa ja 56 naissuunnistajaa useasta 
eri maasta. Kilpailua seurasi paikan päällä arviolta 800 katsojaa.  Maailmancupin lisäksi 
seura järjesti kahdet kansalliset suunnistuskilpailut: Vappurastit sekä maailmancupin 
yhteydessä kansallisen yleisökilpailun. Lisäksi järjestettiin pyöräsuunnistuksen SM-
sprintti ja SM-pitkän matkan kilpailun. 

Suunnistuksessa nuoret suunnistajat menestyivät SM tasolla. Jannina Gustafsson D 16 
oli 1. SM-sprintti, 2. SM-keskim., 3. KLL, 8. SM-erikoispitkä, Jenna Laukkarinen D16, 4. 
SM-pitkä, 8. SM-yö, 6. KLL, 10. SM-erikoispitkä ja Eero Saleva H16, 6. SM-pitkä. Alue-
mestaruus- ja Oravapolkukisojen saavutukset olivat henkilökohtaisessa 7 mitalia, AOV-
viestissä 1 mitali, AM-viestit 2 mitalia, Nuorten Jukolassa oltiin kahdella joukkueella. 
Sijoitukset olivat 18. ja 89.
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Suunnistavien nuorten valmennukseen panostettiin edelleen voimakkaasti. Mari Tuo-
maala aloitti suunnistusjaoston puheenjohtajana. Antti Örn aloitti palkattuna seuraval-
mentajana 1.11.2010. 

2011 Pyöräsuunnistusta ja nuorten menestystä

Suunnistuksen ratamestari- ja nuorten ohjaajakoulutukseen osallistui useita jäseniä. 
Rastikoulu toteutettiin toista kertaa yhteistyössä Keravan Urheilijoiden kanssa. Tuusu-
lan kunnan kouluyhteistyössä 12 koululle saatiin uusi pihakartta. Kartat tehtiin seuran 
nuorten toimesta Suomen Suunnistusliiton nuoren kartoittajan tuella. Keravan Urhei-
lijoiden kanssa järjestettiin viikoittain yhteiset taitoharjoitukset.

Suunnistuksessa Topi Raitanen voitti H15 sarjassa SM-pitkillä kultaa ja oli SM-sprintissä 
3. Jannina Gustafsson saavutti D17 SM-hopeaa. SM-viestissä H16 joukkueet olivat si-
joilla 2. ja 8. ja D18 joukkue 8. Tiomilassa tytöt D18 olivat toisia Pihkaniskojen kanssa 
muodostetussa yhdistetyssä joukkueessa. Pojat H18 sarjassa olivat vastaavasti 9. si-
jalla. Nuorten Jukolassa oltiin kahdella joukkueella: 1. joukkue 22.sija: Topi Raitanen, 
Eero Saleva, Teemu Lehtoranta, Olli Malinen, Jannina Gustafsson, Hanni Tihilä ja Anni 
Malinen, 2. joukkue 38.sija: Eero Tuomaala, Antti Sainio, Aleksi Mäkinen, Jenna Lauk-
karinen, Saara Korhonen, Emmi Korhonen ja Sara Tuomaala. 

Kauden 2011 tulosten perusteella menestyneet suunnistajat.
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TV-V:n suunnistajat ovat nousseet viimeisten vuosien aikana Suomen nuorisosuunnis-
tuksen kärkiseurojen joukkoon. Seuralla on useita junioreita, jotka harjoittelevat ja kil-
pailevat säännöllisesti ja ovat ikäluokkansa huippuja. Huipputasolla kilpailu on kovaa 
myös seurojen välillä. Lahjakkaita nuoria pyritään houkuttelemaan seurasta toiseen. 
Pienillä seuroilla on vaara jäädä tässä kilpailussa kasvattajaseuran rooliin. Tähän TV-V 
on vastannut tehostamalla seuravalmennusta muun muassa ammattivalmentajan 
kautta. Tulevaisuus näyttää kääntyykö menestystä haluavien suunnistajien virta Tuusu-
laan ja onko Tuusulan Voima-Veikoilla rahkeita kohota suunnistuksen huippuseurojen 
tasolle.

Suunnistusjaoston jäsenet 1998-2011
Aaltonen Pasi 2003-2005
Halmela Heidi 2002-2003
Helminen Jaakko pj.1998, 1999-2005
Holappa Paavo 1998-2004
Itävuo Lauri 1998, siht.1999-2001,pj.2002-2003, 2004,
Kolehmainen Anneli 2000-2002, siht.2003-2009
Kolehmainen Pekka 2000-2005
Koliseva Esko 1998-2000
Koliseva Tarja 1998
Kolju Kimmo 1998-1999
Koski Harri 2006
Latvala Terhi 2010-2011
Laukkarinen Kari 2005-
Laukkarinen Jenna 2010
Läärä Matti 2000-2002, 2004
Mikkonen Reijo 1998-2001, siht.2002
Mikkonen Sisko 1998-2001
Niinimäki Jorma 2005-2009
Peltola Riitta 1998-99
Pohja Heikki 2007-2008
Raijas Elina 2006
Raitanen Anssi 2004-2010
Raitanen Tuija 2011-
Salakka Jukka 1999-2001
Saleva Mikko 2009-
Seppälä Samuli  2010-
Tihilä Esa 2003-, pj.2004-2009
Tonteri Petri 2005-
Tuomaala Mari 2007- 2009, pj. 2010-
Valkonen Matti 2003-2007
Valkonen Nina 2003-2006
Vilkko Juha  pj. 1999-2001, 2004-2007
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Suunnistuskartat

Karttavastaavina ovat toimineet vuodesta 1998 Esko Koliseva, Esa Tihilä ja Petri Tonteri.

Opetuskarttoja (mittakaava 1:5000) 
Kartan nimi Valmistusvuosi
Ristikivi 2006
Firan monttu 2006
Paijala 2008
Metsäpirtti 2006
Riihikallio 2006
Annivaara 2004
Nahkela 2004
Vaunukangas 2004
Halkivaha 2003
Urheilukeskus 2008
Ruotsinkylä 2007
Kolsa (Jokela) 2008
Metsäntutkimuslaitos 2006

Sprinttikarttoja (mittakaava 1:5000)
Kartan nimi Valmistusvuosi
Firan monttu 2006
Nummenharju  2008
Pellavamäki 2008
Ristikivi 2006
Varuskunta  2008 
Uimahalli  2009 
Hyökkälä  2009
Korpikylä  2007 
Rusutjärvi 2005
Paijala 2012
Gustavelund 2011
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Suunnistuskarttoja (mittakaava 1:10000) 
Kartan nimi Valmistusvuosi
Senkkerinmäki 2008 
Nahkela-Metsäkylä 2005
Hynnänkorpi  2006
Hyökkälä 2011
Paraatinkalliot  2009
Nahkela-Metsäkylä 2005
Nahkela-Siippoo 2004
Häkli 2011
Huhtariihi 2010
Urheilukeskus 2007
Fira 2000
Ilola-Maantienkylä 2000
Hyrylä-Riihikallio 2000
Riihikallio-Maantienkylä 1999
Sammaloja 2011

Pyöräsuunnistuskarttoja
Kartan nimi Valmistusvuosi
Taistelukoulu 2008 
Hyökkälä-Fira 2007
Riihikallio-Huhtariihi 2010
Maantiekylä-Ilola 2010
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Jorma Niinimäki ja Juha 
Vilkko Vappu rasteilla 2006.

Sisko Mikkonen ja 
Anneli Kolehmainen 
seuraillassa.

Pekka Kolehmaisen grilli-
makkarat maistuvat 
Jaakko Helmiselle ja Eero 
Kivirasille.
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Lauri Itävuo ja 
Mikko Salevan KLL-kisojen 
hommissa.

Pekka Itävuo keskustelee 
SM-sprintin jälkeen 
kilpailun johtaja Esa Tihilän 
kanssa.

Esa Tihilä odottaa 
voittajia maaliin



- 72 -


