Maakuntaviesti 16.2.2019 Saarijärvellä

Laukaan maakuntaviesti: Loppujen lopuksi varsin kelpo suoritus
Vuoden 2018 kahden laukaalaisen joukkueen edustajisto ja näistä toisen podiumpaikka oli kaunis muisto,
kun sairastumisten aiheuttamat muutokset vavisuttelivat Laukaan ainoaa joukkuetta vielä päivää ennen
maakuntaviestiä.
Onneksi joukkue saatiin kasaan Saarijärvelle. Aloittajana oli sairastuvalta palannut Tomi Kyrönlahti, joka
aloitti vakuuttavasti viestin lähtösuoran päässä kärkipaikalla. 9:n kilometrin matkalta Kyrönlahti tuli
vaihtoon 6:na, lähettäen toiselle perinteisen osuudelle Lauri Strömin. Avausosuuden hiihti nopeimmin
Saarijärven oma avaaja, Sami Lähdemäki, voittaen Laukaan joukkueen avaajaa yli 3 minuuttia.
Toisella osuudella Lauri Strömin kanssa kilpailivat 6 kilometrin matkalla muun muassa entisaikojen
maajoukkuehiihtäjä, Äänekosken Timo Kuorelahti. Kuorelahti vei M50 sarjalaisena 3 sekunnin voiton
ensimmäistä vuotta M18- sarjassa hiihtävästä Lauri Strömistä.
Ström lähetti kolmannelle perinteisen osuudelle N20- sarjassa hiihtävän Marika Ahon. Ahon
kilpakumppaniksi tuli osuuden ennakkosuosikki, Jämsän Anni Kainulainen. Kolmannella osuudella Laukaan
ero johtavaan Saarijärveen supistui yli 20:llä sekunnilla, Ahon ollessa osuuden 6:ksi nopein.
Neljännestä osuudesta alkoi juniorihiihtäjien näytös, kun kahden kilometrin perinteiselle matkalle lähtivät
14- ja 16- vuotiaat tytöt. Harmillisesti Laukaan osuuden hiihtäjä Anniina Ström matki Teresa Stadloberin
olympialaisvirheen; hiihtäen liian pitkän matkan. Strömin kilometrin liian pitkä hiihtomatka ei kuitenkaan
muuttanut Laukaan sijoitusta, mutta ero johtavaan Saarijärveen kasvoi puolitoista minuuttia.
Ström lähetti viidennelle osuudelle jalkapalloilulla kuntonsa hankkineen Valtteri Kinnusen, joka osoittikin,
että juosten voidaan saavuttaa myös menestystä, kun tekniikka on kunnossa. Viestin ensimmäisen vapaan
tyylin osuuden Kinnunen voitti 9 sekunnilla ennen Jyväskylän Kalle Tossavaista. Tossavainen nosti
Jyväskylän joukkueen kärkipaikalle, laukaalaisten ollessa reilut 5 minuuttia heidän perässään.
Valtteri Kinnunen lähetti matkaan jääkiekkomaalilla pääasiassa urheilevan Tatu Kyrönlahden ja näin eri
lajien edustajat pääsivät näyttämään hiihtotaitojaan Laukaan joukkueen perättäisillä osuuksilla. Huonosti ei
jääkiekkoilijakaan pärjännyt; Kyrönlahden sijoittuessa neljänneksi, häviten osuuden voittaneelle Jyväskylän
Luukas Siitoselle 45 sekuntia.

Kuva Keskisuomalaisen Maakuntaviestin kuvakollaasista

Kyrönlahti lähetti seitsemännelle osuudelle Viivi Kinnusen, jonka nousujohteisen hiihdon ansiosta Laukaa
sai Saarijärven ja Äänekosken joukkueita kiinni. Jyväskylän johto kuudennella ja seitsemännellä osuudella
oli kasvanut jo yli neljään minuuttiin, Laukaan edelleen taistellessa podiumpaikasta. Toisena olleen
Saarijärven ja kuudentena olleen Laukaan ero oli hieman yli 2 minuuttia, mikä ei ole suurikaan ero
maakuntaviestissä.
Toisena laukaalaisena podiumpaikan ottanut Sanni Räisänen lähetettiin 3 kilometrin matkalle 31 sekuntia
Jämsän joukkueen perään. Määrätietoisesti Räisänen lähti saavuttamaan edessä meneviä hiihtäjiä.
Kahdeksannen osuuden toiseksi nopeimmin hiihtänyt Räisänen toikin Laukaan joukkueen maaliin
viidentenä, enää alle minuutin kolmantena olevan Saarijärven jälkeen.
Ankkuriosuudelle lähtenyt ampumahiihtäjä Jari Ritvaniemi oli avausosuuden hiihtäneen Kyrönlahden tavoin
juuri toipunut sairaudesta, joten Saarijärven Olli Vertasen kiinniottaminen ei tänä vuonna onnistunut.
Laukaa kuitenkin säilytti viidennen sijansa, Ritvaniemen ohittaessa Jyväskylä 2:n ankkurin ja joutuessaan
päästämään Jämsän Johannes Leppäsen ohitseen.
Maakuntaviestin lopputulokset:
1 Jyväskylä-1 1.56.36,3
2 Äänekoski 2.00.01,8
3 Saarijärvi 2.01.36,1
4 Jämsä 2.02.49,8
5 Laukaa 2.04.24,7
6 Jyväskylä-2 2.11.10,3
7 Viitasaari-1 2.11.19,2
8 Kyyjärvi - Kivijärvi 2.13.26,3
9 Joutsa 2.15.20,7
10 Jyväskylä-3 2.17.10,9
11 Pihtipudas 2.18.07,5
12 Uurainen 2.22.30,8
13 Konnevesi 2.31.30,5
14 Viitasaari-2 2.32.27,2
15 Kannonkoski 2.43.13,6

Raportoi Piia Kyrönlahti

Tunnelma Saarijärven Kusiaismäessä oli loistava auringon paistaessa ja 15 maakuntaviestijoukkueen
asettuessa lähtöviivalle. Jopa kuuluttajan huomion herätti lähes puolen avaajan kilpailuasu: Jämsänkosken
Ilveksen edustusasussa aloitti 7 kuntajoukkuetta 15:stä. Yhtänä heistä myös Laukaan avaaja, Tomi
Kyrönlahti numerolla 13. Kuva Sami Hilden.

