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Sauvakävely on suomalainen ilmiö, 
joka syntyi 1990 luvun loppuvuosi-
na Suomen ladun ja mäntyharjulai-
sen muoviteollisuuteen liittyvän 
Exel-yhtiön toimesta.  Samoihin ai-
koihin tuli Suomen myös japanilai-
nen kilpahiihtäjä Naohiro Taka-
hashi, joka ei varmasti vielä 1999 
Suomeen tullessaan tiennyt, mitä 
Suomi ja sauvakävely tulevat hä-
nelle vielä antamaan. 

Naohiro Takahashi tuli Suomen Rova-
niemelle harjoittelemaan kilpahiihtäjäksi. 
Tavoite tällä nuorella miehellä oli silloin 
selkeä, eli maailman paras hiihtäjä. Hyvä 
Naohirosta tulikin, siitä osoituksena Ja-
panin mestaruus 10 km perinteisellä mat-
kalla ja osallistumiset maailmancupin ki-
soihin Japanin edustajana. Naohiro pää-
si hiihtämään myös Ounasvaaran hiihto-
seuran väreissä Suomen mestaruudesta 
vuoden 2001 kisoihin, josta tulikin kovas-
sa seurassa sijoitus 13. Silloinhan Suomi 
olikin hiihdon suurvalta, juuri ennen kuu-
luisia Lahden MM-kisoja. Hiihtoura sai 
väistyä vuonna 2004, jonka jälkeen suk-
set saivat suureksi osaksi jäädä, mutta 
sauvat jäivät varmaankin pysyvästi kä-
teen. Sauvaharjoittelu oli kaikille hiihtäjil-
le, myös japanilaisille tuttu harjoitusmuo-
to. Suomeen tullessa Naohiro tuumikin, 
että onpa Suomessa paljon eri-ikäisiä kil-
pahiihtäjiä, kun kaikki näyttäisivät har-
joittelevan sauvojen kanssa. Nopeasti 

Naohirollekin valkeni, että eivät kaikki 
sauvakävelijät hiihdä, vaan kyseessä on 
oma liikuntamuoto. Rovaniemellä ollessa 
Naohiro ryhtyi myös opiskelemaan Lapin 
urheiluopistolla ammattivalmentajaksi ja 
kävi Suomen Ladun järjestämän sauvakä-
velyohjaaja koulutuksen, sekä kansainvä-
lisen sauvakävely liiton koulutukset. Sa-
malla suunta sauvakävelylähettilään teh-
tävään oli luotu. 
Japani Sauvakävelyn suurvallaksi
Rovaniemellä ollessa matkaan oli tarttu-
nut myös suomalainen vaimo. Vuonna 
2006 Takahashin perhe muutti Japaniin 
Sendain kaupunkiin. Samalla Naohiro vei 
mukanaan, totta kai sauvakävelysauvoja. 
Ensi töikseen hän loi kaupunkiin sauva-
kävelyohjaustoiminnan sekä perusti Ja-
pan Nordic Fitness yhdistyksen, jonka 
tarkoituksena on sauvakävelytoiminnan 
edistäminen Japanissa . Hyvin Naohiro 
onkin saanut edistettyä sauvakävelyä, sil-
lä hän arvioi, että tällä hetkellä Japanis-
sa on noin 100 000 sauvakävelyn harras-
tajaa. Lukema on tällä hetkellä paljon 
pienempi mitä Suomessa on harrastajia, 
mutta tulevaisuudessa jopa hyvin nope-
asti taidamme kyllä hävitä Japanille har-
rastaja määrissä. Japanissa harrastaja-
kunta on hyvin samanlaista kun Suomes-
sakin, eli ihan kaikista ikäryhmistä sauva-
kävelyn harrastajia löytyy. Ihan yhtä hel-
polla japanilaiset sauvakävelyohjaajat ei-
vät suomalaisiin ohjaajiin verrattuna pää-

see, sillä Suomessa lähes kaikki ovat hiih-
täneet ja sitä mukaan sauvakävely on 
meille suomalaisille helpompaa. Japanis-
sa pelkkien kävelysauvojen käsiin laitto 
on eksoottinen suoritus, puhumatta siitä 
miten sauvojen kanssa liikutaan. Ero ja-
panilaisilla ja suomalaisilla sauvakäveli-
jöillä on myös se, että Suomessa lähde-
tään sauvakävelemään yleensä kotiovel-
ta, kun taas Japanissa mennään jonnekin 
kauemmaksi, jossa ulkoillaan ja katsel-
laan maisemia kaveriporukoiden kesken. 

Naohiro Takahashi näkee sauvakäve-
lyn tulevaisuuden maailman laajuisena la-
jina hyvinkin valoisana. Kyseessä on lii-
kuntamuoto, jota lähes kaikki henkilöt 
pystyvät harrastamaan, joko kaveriporu-
koissa tai ihan itsekseen. Tarvetta Naohi-
ron mukaan on vaan saada paljon koulu-
tettuja ohjaajia, joiden avulla sauvakäve-
lyä pystyttäisiin juurruttamaan maailman 
eri kolkille. Myös maailmanlaajuisesti on 
huomattavissa, että sauvakävelyteolli-
suus on kasvanut ja se on myös osana le-
vittämässä sauvakävelyä maailmanlaajui-
sesti. 
Takaisin Suomeen
Vuonna 2007 Takahashit muuttivat ta-
kaisin Suomeen ja kotipaikaksi tuli Lahti. 
Lahdesta käsin Naohiro hoitaa nyt sauva-
kävely yhteyksiä maailman laajuisesti ja 
varsinkin Japaniin. Kesällä 2009 Naohiro 
toi Suomeen 14 japanilaista sauvakäveli-
jää, jotka osallistuivat Rovaniemellä jär-

jestettyyn maraton tapahtumaan. Tämän 
kevään aikana Naohiro on vieraillut ahke-
raan Japanissa ja on kerännyt sauvakäve-
lijäjoukkoa, jotka tulisivat 31.7.–1.8 Sa-
vonlinnassa pidettävään Pyhän Olavin 
Sauvakävelytapahtumaan. Se millainen 

joukko Naohiro Takahashilla on mukana 
Savonlinnassa heinä–elokuun vaihtees-
sa, selviää myöhemmin kesällä, mutta 
Naohiro varmasti nähdään mukana ta-
pahtumassa.

Sauvakävelylähettiläs 
Naohiro Takahashi 
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valtilla käyttäisin totta kai tuppea, 
piikki ei pidä yhtään asvaltilla. Hie-
kalla ja pururadalla ottaisin tupit 
heti pois, koska ne eivät pidä taas 
yhtään näissä maastoissa. Talvel-
la lumella ja jäällä ikäihmisille sau-
va voisi olla ihan hyvä apuväline 
tasapainon säilyttämiseksi. Pää-
asia, että ulos liikkumaan tulisi 
lähdettyä myös vähän huonom-
mallakin kelillä”, kertoo Piisilä.
Mikä maasto soveltuu par-
haiten sauvakävelyyn?

”Paras alusta sauvakävelyyn on 
pehmeä hiekkatie, sellainen joka 
ei ole kivikovaksi tamppaantunut. 
Paljon näkee kaupungissa, että 
kävellään asvaltilla. Itse pidän sitä 
huonona, koska sauva pomppaa 
vaikka siellä olisi se kumitassu. 
Pomppaus saattaa aiheuttaa jopa 
hartiaseudun kipuja, eli pois sieltä 
asvaltilta.”, komentaa Piisilä.
Millä tekniikalla sauvoilla pi-
täisi sitten kävellä?

”Oikeassa tekniikassa käsi me-
nee suoraksi joka askeleella ja as-
kel tulee pikkaisen pidemmäksi 
kuin normaalikävelyssä. Paljon 
näkee sitä, että käsi pysähtyy rei-
silinjan kohdalle tai jopa etupuo-
lelle. Käden pitäisi askeleen aika-
na ojentua taakse saman verran 

kuin se on ollut askeleen alkaessa 
vartalon etupuolella. Poikkeuksen 
tekee jos kävellään ylämäkeen, sil-
loin askelpituus väkisin vähän ly-
henee sekä sauvan liikelaajuus ly-
henee. Väärästä tekniikasta esi-
merkiksi sauvan vajaasta taakse 
viemisestä saattaa olla jopa 
enemmän haittaa kuin hyötyä. ”, 
toteaa Piisilä.
Onko sauvakävely sitten te-
hokkaampaa kuin normaali 
kävely?

”Oikealla tekniikalla käveltäessä 
askel pitenee ja vauhtia tulee lisää, 
sitä kautta myös tehokkuus lisään-
tyy. Olen kuullut hurjimpia väittei-
tä missä sauvakävely olisi 40 pro-
senttia tehokkaampaa kuin nor-
maalikävely. Sauvakävely ei kuiten-
kaan ole yhtään sen tehokkaam-
paa kuin kävelykään, jos sauvoja ei 
käytetä tehokkaasti. Lisäksi tuo-
hon 40 prosenttiin en kyllä usko, 
vaikka sauvojen varassa kävelisi il-
massa. ”, naureskelee Piisilä.
Kuinka monta kertaa viikossa 
aloittelevan lenkkeilijän tuli-
si tehdä sauvakävelylenkki?

”Niin kuin kaikkeen muuhunkin 
lenkkeilyyn niin olen suositellut, 
että kolme kertaa viikossa tehok-
kaasti hengästyen ja ylämäessä 

puuskuttaen, ajallisesti noin 45 
minuuttia per/kerta. Kaikille tämä 
määrä ei välttämättä ajankäytöl-
lisesti sovellu, mutta jos haluaa 
jotain hyötyä ja vaikutusta saada 
aikaiseksi, on kolme kertaa viikos-
sa sauvakävelyä vähimmäisvaati-
mus.”, opastaa Piisilä. 
Miten harjoittelua voi tehos-
taa esimerkiksi 2 kuukauden 
3krt/vko:ssa sauvakävelyhar-
joittelun jälkeen?

”No kyllä jo hieman tottuneem-
malle liikkujalle joka on päässyt jo 
ns. peruskunnon yläpuolelle, voi-
sin suositella, enemmänkin maas-
tohiihdosta tuttua sauvarinnettä. 
Sauvarinne on jo selkeästi tehok-
kaampaa kuin normaali tasaisella 

kävely. Lisäksi kerran viikossa voi-
si olla yksi pidempi lenkki hieman 
matalammalla teholla, jolloin har-
joitteluun tulisi vaihtelu/vauhti 
skaalaa.”, kertoo Piisilä.    
Mitä muuta sauvoilla voi tehdä 
kun kävellä?

”Itse olen käyttänyt hyppy-, 
loikka- sekä koordinaatioharjoit-
teita. Nämäkin harjoitteet sovel-
tuvat ihan normaalille kuntoilijal-
le. Sauvoja voidaan viritellä maa-
han ihan miten vain, niiden yli 
hyppimällä eteen, taakse sekä si-
vuttain. Tällä tavalla saadaan vä-
hän vaihtelua siihen normaaliin 
lenkkeilyyn. Tämä tosin vaati 
isomman porukan, jotta sauvoja 
on enemmän.”, sanoo Piisilä.

Kenelle sauvakävely soveltuu?
”Sauvakävely soveltuu työikäi-

selle väestölle. Itse lasken työikäi-
siksi henkilöiksi 25 vuodesta ylös-
päin olevat henkilöt ja oikeastaan 
yläikä rajaa ei ole. Nuorillekin sau-
vakävely soveltuu, mutta se ei ole 
nuorille kovin trendikäs laji.”, sa-
noo Piisilä.
Mitä varusteita sauvakävelys-Mitä varusteita sauvakävelys-
tä kiinnostunut henkilö tarvit-tä kiinnostunut henkilö tarvit-
see aloittaakseen lajin?see aloittaakseen lajin? 

 ”Aloittaakseen sauvakävelyn 
kävelijä tarvitsee lenkkarit, tuu-
len- ja pienen tihkun pitävän asus-
teen, sauvat sekä hanskat olisi hy-
vä olla. Itse olen pyrkinyt käyttä-
mään aina hanskoja, vaikka kesäl-
lä olisi kuinka kuuma. Hanskoilla 
pystyy välttämään erilaiset rakot 
ja hiertymät. Hanskat voivat olla 
esimerkiksi vanhat hiihtohanskat, 
joista on leikattu sormi osa pois.”, 
kertoo Piisilä
Minkä pituiset sauvat pitää olla?

Virallinen ohje oikeasta sauva 

pituudesta saadaan kertomalla 
oma pituus 0.68:lla. Kuitenkin kai-
kille kuntoilijoille tämä kaava ei 
välttämättä sovi vaan on suuntaa 
antava. ”Itselläni on noin 60 sent-
timetriä omaa pituuttani lyhyem-
pi sauva käytössä. Perusohje on 
kun laittaa sauvakävelysauvan 
maata vasten pystyyn niin kyynär-
niveleen pitäisi tulla 90 asteen 
kulma. Kuitenkin Itse tykkään, et-
tä sauva voisi olla viisi senttimet-
riä pidempikin. Paljon näkee että 
ihmiset kävelevät liian lyhyillä sau-
voilla, silloin kävelystä häviää te-
ho.”, ohjeistaa Piisilä oikean pitui-
sen sauvan valintaa. 
Millä maastolla kannattaa käyt-
tää Tuppea ja millä piikkiä?

Maastoja on erilaisia ja aina ei 
ole käytettävissä pururataa tai 
vastaavaa lenkkeilypolkua. Useim-
miten kaupungin keskustoissa 
asuville asvaltti onkin oikeastaan 
ainoa vaihtoehto, ellei halua läh-
teä kauemmas lenkkipoluille. ”As-

HaaHaastattelussa 
Sami Piisilä

Savonlinnassa pidetään en-
simmäinen Pyhän Olavin 
Sauvakävely viikonvaihde 
31.7.–1.8.2010. Tapahtumas-
sa on kaksi Sauvakävelyta-
pahtumaa, jossa liikutaan 

kuntoilumielessä ilman ajan-
ottoa. 

Lauantaina 31. heinäkuuta sau-
vakävellään aivan Savonlinnan 
ydinkeskustassa kaikkien Savon-
linnan nähtävyyksien ympäröimä-
nä. Valittavana on kaksi matka-
vaihtoehtoa 10 km ja 3,5 km:n rei-
tit. Kummatkin reitit kiertävät Sa-
vonlinnan keskustan ympäri ja pi-
tempi reitti jatkaa myös hieman 
pitemmälle Savonlinnan keskus-
tan alueelle. Reitistä suurin osa 
menee upeita Savonlinnan ranto-
ja myötäillen. Reitin varrella on 
mm. Savonlinnan sykkivän tori, 
matkustajasatama höyrylaivoi-

neen, oopperajuhlien pitopaikan 
Olavinlinna, Kasinon saari ja en-
nen kaikkea upeat Savonlinnan 
rantamaisemat. Sauvakävelyn 
lähtö ja maalipaikka sijaitsee ydin-
keskustassa Kirkkopuiston kentäl-
lä, jossa on sauvakävelyyn liitty-
vää ohjelmaa usean tunnin ajan 
ennen starttia. 

Sunnuntaina 1. elokuuta sauva-
kävelijät siirtyvät kaupungin kes-
kustasta Aholahden hiihtokeskuk-
sen maastoihin. Tällöin tarjolla on 
sauvakävelyä vaihtelevissa ja luon-
nonrauhaisissa savolaisissa metsä-
maastoissa. Aholahteen on tehty 
21km ja 10km sauvakävelyradat. 

Tapahtuman aikaan Savonlin-
nan kesä on parhaimmillaan, jo-
ten sauvakävelyn oheen pystyy 
liittämään paljon muutakin ohjel-
maa. On mm. oopperaa, torilta 
lörtsyjä, höyrylaivoja ja Savonlin-
nan sykkivää yöelämää, joten jo-
kaiselle varmasti löytyy samaises-
ta viikonvaihteesta muutakin kun 
sauvakävelyä. Joten sauvakävely-
sauvat mukaan ja Savonlinnaan 
liikunnalliselle lomareissulle.

Sauvakävelytapahtuman järjes-
tää Savonlinnan Seudun Liikunta 
ja tapahtumasta on saatavissa li-
sätietoa www.savonlinnanseu-
dunliikunta.fi sivuilta.

Teksti: Anssi Kostiainen, kuvat: Jani Siitonen

PYHÄN OLAVIN SAUVAKÄVELY 

Käden tulisi as-
keleen aikana 
ojentua taakse 
saman verran, 
kuin se on ollut 
askeleen alka-
essa vartalon 
etupuolella.

Käsi ojentuu ja 
kämmen aukenee.

Jalkatyöntö 
loppuun asti, 
jolloin nilkka-
oikenee suo-
raksi.



Savonlinnalaista Pasi Halos-
ta voidaan oikeutetusti ku-
vata todelliseksi pyöräilyn 
ystäväksi. Kuntopyöräilyn li-
säksi Halonen käyttää pyö-
rää myös hyötyliikunta väli-
neenä. Halonen polkee pyö-
rällään niin töihin, kauppaan 
kuin kuntosalillekin ja onhan 
mies heittänyt yhden lenkin 
Savonlinnasta Puumalan 
kautta Mikkeliinkin noin 150 
kilometriä. 

Pyöräily on kuntoliikuntalaji, jo-
ta kaikkien kuntoliikkujien on 
helppo harrastaa. Laji soveltuu 
niin ylipainoisille kuin tuki- ja lii-
kuntaelin sairauksista sekä vai-
voista kärsiville. Pyöräilyssä rasi-
tus kohdistuu suurimmaksi osak-
si jaloille ja etenkin reisilihaksille. 
Reisilihakset ovat vartalomme 
suurimpia lihaksia ja suurten li-
haksien käyttö lisää verenkiertoa, 
samalla myös aineenvaihdunta 
kiihtyy ja kilot karisevat huomaa-
matta.(lähde UKK-instituutti.) 

Pyöräily on laji jota voi harras-
taa ympärivuotisesti sekä kesällä, 
että talvella. Talvella tosin kelit 
saattavat olla välillä haastavia ja 
tiet voivat olla joskus auraamatta 
sekä liukkaita. Nykyään muun 
muassa pyöriin saatavat nastaren-

kaat ovat hyviä ja näin pyöräily 
onnistuu myös liukkaammalla 
kelillä.”Itselläni on molemmissa 
pyörissä, joilla ajan talvella, nas-
tarenkaat ja ne toimivat erittäin 
hyvin. Talvella pyöräily on enem-
mälti hyötyliikuntaa, työmatkat 
sekä kauppa- ja kuntosalireissut 
tulee tehtyä pyörällä. Kesä aikaan 
tulee pyöräiltyä hyötyliikunnan li-
säksi myös kuntoilumielessä.”, sa-
noo Halonen.

Pyöräily on taito, jonka suurin 
osa suomalaisista oppii jo ennen 
kouluikää. Pyöräilyn pariin Halo-
nen itse tuli hieman erikoisemman 
kaavan kautta. ”Luin lehtiartikke-
lia Tekniikan Maailman pyörätes-
tistä, siitä pyöräily kipinä syttyi. 
Testistä innostuneena, ajattelin 
ostaa itselleni ensimmäisen kun-
nollisen maastopyörän.”

Kuntopyöräily soveltuu kaiken 
ikäisille henkilöille, jotka ovat jos-
kus pyörällä polkemisen opetel-
leet. ”Perus kuntopyöräily käy 
ihan kaikenikäisille. Ne ketkä kä-
vellä pystyy, niin pystyy myös pyö-
räilemään. Ei se matka tapa, vaan 
se vauhti. Jos ajaa liian kovaa niin 
into loppuu kyllä hyvin lyhyeen.”, 
ohjeistaa kuusi vuotta pyöräilyä 
harrastanut Halonen.

Pyöräily on helppo ja hyvä tapa 

pitää päivittäin kunnostaan huol-
ta. Polkemalla työpaikalle tai vaik-
kapa omiin harrastuksiin tulee 
päivittäin suositeltava liikunta-
määrä hoidettua ihan huomaa-
matta. Monella työssäkäyvällä ei 
ole aikaa kuntoilla työpäivän jäl-
keen, jolloin perhe ja lasten har-
rastukset saattavat viedä vapaa- 
ajan iltaisin. ”Itse poljen päivittäin 
pyörällä töihin noin kymmenen ki-
lometriä. Viime vuonna kilometre-
jä tuli noin kuusi-seitsemäntuhat-
ta. Enemmän tuli pyörällä ajeltua 
kuin autolla.”, toteaa Halonen.

Pyöräily on laji, jossa välineillä 
on merkitystä siihen kuinka kovaa 
ja nautinnollisesti pyörällä eteen-
päin pääsee. Kuitenkin jo huo-
nommallakin pyörällä matka tait-
tuu huomattavasti sutjakkaammin 
kuin esimerkiksi kävelemällä. Pyö-
rät kehittyvät koko ajan ja pyöriä 
sekä pyöräilijöitä on joka lähtöön. 
Alan liikkeissä ja hyvin varustel-
luissa urheilukaupoissa pyöriä 
saakin melko mutkattomasti juuri 
omaan käyttöön sopivimmaksi. 
Hinta ja laatu kulkevat yleensä 
pyöriä ostaessa käsi kädessä. 
”Oman pyöräni ostin Internetistä 
Saksan maalta, siellä oli hyvä tar-
jous ja päätin tarttua tarjoukseen. 
Itse olen ostanut noin tuhannen 

euron pyöriä. Ne ovat vähän laa-
dukkaampia ja samalla myös vä-
hän laadukkaammista sekä kestä-
vämmistä osista tehtyjä”, sanoo 
kahden maastopyörän ja yhden 
hybridi-pyörän omistava Halo-
nen.

Pyörät ovat yleensä aika help-
poja huoltaa verrattuna nykypäi-
vän autoihin. Piuhojen viritystä 
tietokoneeseen ei tarvita ja kaikki 
huollettava on näkyvillä sekä hel-
posti huollettavissa. Renkaan puh-
keamisen pystyy hoitamaan tien 
päällä ja jarrujen säädöt voi tehdä 
vaikka levähdystauolla. ”Kaiken 
muun huollan itse paitsi vaihteet, 
joiden säätäminen ei aina tahdo 
oikein onnistua.”, kertoo Halonen 
omista huoltotaidoistaan.

Pyörään on mahdollista ostaa 
kaikenlaisia lisävarusteita monet 
lajia enemmän harrastaneet ovat-
kin koonneet pyöränsä mieleisis-
tään osista. Perus kuntoliikkujan 
ei kuitenkaan välttämättä kanna-
ta ostaa heti ensimmäisenä levy-
jarruja vaan ihan perus jalkajarrul-
lakin pääsee jo hyvin alkuun. 
Muutamia lisävarusteita on kui-
tenkin hyvä olla koska ne lisäävät 
turvallisuutta. Ensimmäinen ja 
totta kai samalla myös tärkein li-
sävaruste on kypärä. Kypärä on 

halpa henkivakuutus, jos pää kop-
sahtaa vaikkapa asvalttiin. Mo-
nesti olen kuullut sanottavan: ”et-
tä ei minulle mitään satu, olen sen 
verran kokenut pyöräilijä”. Pyö-
räillessä pätee kuitenkin samat 
lainalaisuudet kuin esimerkiksi 
autoilussa voit olla vaikka kuinka 
hyvä pyöräilijä, mutta entäs muut 
pyöräilijät tai pahimmassa tapa-
uksessa jopa autoilijat? Aina voi 
jotain yllättävää sattua ja silloin 
kokeneempikin pyöräilijä tarvitsee 

kypärää. Suomessa pimeää on 
paljon ja toinen hyvä lisävaruste 
pyöräilyyn on valo ja riittävä mää-
rä heijastimia. ”Kypärä on ehdot-
tomasti tärkein lisäväline. Itsellä-
ni on valot sekä edessä, että ta-
kana, jotta näen itse ja samalla 
tulen myös muiden nähdyksi. 
Omassa pyörässäni on mittari, jo-
ka näyttää matkan ja nopeuden. 
Lisäksi tulee sykemittari käytet-
tyä, jos lähden pidemmälle lenkil-
le.”, sanoo Halonen.

Harrastepyöräilijä 
Pasi Halonen

Teksti: Anssi Kostiainen, kuva: Jani Siitonen



Paikoillenne – valmiit – 
TRÖÖT. Näin käynnistyivät 
Norsupallon MM-kilpailut. 
Tanner sen kun tömisee, kun 
10 norsua viilettää ison pu-
naisen pallon perässä Ola-
vinlinnan kupeessa Savonlin-
nan Kyrönniemellä. Mutta 
mitä ihmettä, eihän kentällä 
olekaan norsuja, vaan raa-
vaita miehiä ja siroja naisia 
potkimassa samaista punais-
ta palloa ja samanaikaisesti 
samalla kentällä.  Mistä on 
kysymys? 

Norsupallo on Savonlinnassa 
tämän vuosi tuhannen alussa al-
kunsa saanut urheilumuoto. Nor-
supallossa on kyse hieman jalka-
palloa muistuttavasta pelistä, jos-
sa pallo on kuitenkin huomatta-
vasti suurempi kuin jalkapallossa, 
sillä pelivälineenä on 75cm halkai-
sijaltaan oleva jumppapallo. Pal-
lon koko tekeekin pelistä sen, et-
tä taitotaso erot pelaajien välillä 
tasoittuvat niin paljon, että mie-
het ja naiset pelaavat samoissa 
joukkueissa. Eli kerrankin on sel-
lainen pelimuoto, johon voi sen 

puolisonkin ottaa mukaa pelireis-
sulle, eikä tarvitse lähteä pelkäs-
tään poika- tai tyttöporukalla pe-
laamaan. Norsupallo onkin viime 
vuosina saanut entistä enemmän 
uusia, innokkaita harrastajia. Eikä 
ihme, sillä peli suorastaan imaisee 
mukaansa, niin pelaajat kun kat-
sojatkin. Norsupallosta on muo-
dostunut pelimuoto, jonka monet 
harrastaja-, opiskelija- ja työporu-
kat ovat ottaneet omaksi kuntoi-
lumuodoksi. Moni kilpaurheilija-
kin on lajia kokeillut ja huoman-
nut, että ihan oikeasta liikunta-/ 

Norsupallon MM

Kuudes kansainvälinen Py-
hän Olavin rullaluistelu- ja 
pyöräily maraton luistellaan 
ja pyöräillään Savonlinnassa 
lauantaina 24.7.2010. Savon-
linnan Rinnakkaisväylän ra-
kentamisen vuoksi lähtö-
paikka on siirtynyt kaupun-
gin keskustasta itäpuolelle 
kaupunkia Mertalaan. Kisa-
keskuksena toimii Mertalan 
Nesteen piha-alue. Vuoden 
2010 matkoina on rullaluis-
telussa 37 km ja 10 km reitit, 
sekä pyöräilyssä 37 km pyö-
räreitti. 

Pyhän Olavin Rullaluisteluma-
ratonilla käydään kansainvälinen 
37 km:n rullaluistelukilpailu nais-
ten ja miesten rullaluistelusarjas-
sa. Kilpasarjassa jaetaan mitalei-
den lisäksi kolmelle parhaalle luis-
telijalle rahapalkinnot. Suurim-
maksi osaksi rullaluistelumaraton 

on kuitenkin kuntotapahtuma, jo-
hon kuka hyväänsä rullaluistelus-
ta kiinnostunut voi osallistua. Kil-
pasarjan lisäksi on sauvarullaluis-
telu-, skike-, rullasuksi- ja kickbi-
ke sarjat, joiden kolme parasta 
kussakin sarjassa palkitaan mita-
lein. Mahdollisuus myös 10 kilo-
metrin kuntosarjaan rullaluistelus-
sa, sauvarullaluistelussa, rullasuk-
silla, skikelle ja kickbikellä. Lyhy-
emmällä eli 10 km:n matkalla, kai-
kille otetaan aika, mutta tuloksia 
ei laiteta järjestykseen.

Pyhän Olavin Pyöräily on kun-
to- ja retkiajo, jossa ei ole ajanot-
toa. Reitti on sama kuin rullaluis-
telijoilla, eli 37 km. Pyöräilijät läh-
tevät matkalle 10 minuuttia rulla-
luistelijoiden jälkeen. Pyöräilyreit-
ti soveltuu kaikille pyöräilyn har-
rastajille, myös nuoremmille pyö-
räilijöille. Pyöräreitin varrella on 
kolme huoltopistettä. Kaikkien 

reitin kiertäneet pyöräilijät ja rul-
laluistelijat saavat kunniakirjan ja 
osallistuvat tuotepalkintojen ar-
vontoihin.

Pyhän Olavin rullaluistelu ja 
pyöräily maraton on lähtölaukaus 
Pyhän Olavin viikolle, johon kuu-
luu Savonlinnan syntymäpäivä, eli 
Pyhän Olavin päivä 29.7, sekä Py-
hän Olavin Sauvakävelyviikon-
vaihde 31.7.–1.8.2010. Pyhän 
Olavin liikuntatapahtumat järjes-
tää Savonlinnan Seudun Liikunta 
ja tapahtumasta on saatavissa li-
sätietoa www.savonlinnanseu-
dunliikunta.fi sivuilta.

PYHÄN OLAVIN
RULLALUISTELU- JA 
PYÖRÄILYMARATON

Teksti: Timo Reinikainen, kuvat: SSL



-kilpailut

Norsupallon kolmansiin Maa-
ilman Mestaruuskilpailuihin 
on saapumassa Turun Norsu-
pallo ylpeys, Pallivahan Pon-
nistus. Heillä on kokemusta 
Norsupallokisoista jo viime 
syksyltä. Nyt nämä kokeneet 
norsupallon potkijat tulevat 
jo toistamiseen kokeilemaan 
taitojaan norsupallo pyhät-
töön, Kyrönniemen MM-vihe-
riölle. Haastattelussamme oli 
Pallivahan Ponnistuksen pää-
norsua Jori Jurttila. 

Norsupalloon joukkue sai kipi-
nän, kuinkas muutenkaan kuin il-
ta tuopilla istuessaan kaverilta, jo-
ka kertoi osallistuvansa Norsupal-
lo MM-kilpailuihin. ”Ja siitähän se 
lähti. Ei muuta kuin oma joukkue 
kasaan ja kisoihin.”, kertoo Kurt-
tila. Joukkueen suorastaan hilpeä 
nimi tulee Turun kaupunginosas-

ta Pallivahasta ja sieltä tämä jouk-
kue ponnistaa jälleen Savonlin-
naan MM-kilpailuihin. Joukkue on 
opiskelijaporukka josta löytyy 
kahdeksan miestä ja kolme kau-
niimman sukupuolen edustajaa, 
lajin hengen mukaisesti. ”Kau-
punginosan nimi kuvastaa hyvin 
joukkuettamme ja pallithan vaha-
taan luonnollisesti ennen kisoja.”, 
leukailee Jurttila. 

Norsupallokisoihin valmistau-
dumme kovalla harjoittelulla, joka 
koostuu jumppapallon potkimises-
ta ja pumppaamisesta. Turusta löy-
tyy myös muita kovia joukkueita, 
jotka kykenevät antamaan kovaa 
sparrausta kisoihin valmistautues-
sa. Tärkeään rooliin treenikaudella 
nousee myös after norsu-toiminta.

Kysyessämme onko joukkueella 
Jurttilan mielestä etulyöntiasemaa 
ensikertalaisiin kilpakumppanei-

hinsa nähden, hän kertoo; että 
”Juu-u ehdoton etulyöntiasema, 
nyt me tiedetään suurin piirtein mi-
ten pallo pomppii ja pyörii Savon-
linnassa – siis täysin erilailla kuin 
Turussa. Tosin ilmiön fysikaalinen 
mallinnus on tosin vielä kesken”.
Taitotasoja tasoittava laji
Norsupallo on siitä mukava laji, 
että kilpailijat voivat lähteä pelaa-
maan lähes samalta tasolta. Jump-
papallo pelivälineenä on sen ver-
ran erilainen, ettei 10 vuotta jalka-
palloa harrastanut saa aivan tol-
kutonta etulyöntiasemaa sellai-
seen henkilöön nähden joka on 
joskus nähnyt jalkapallon telkka-
rissa. Pallivahan ponnistus rohke-
nee myös avata hieman pelitak-
tiikkaansa. ”Selkeä, joka suunnan 
sähläys tuottaa ylivoimaisesti par-
haan tuloksen. Varataktiikkana 
toimii pitkä pallo päätyyn ja nor-

sut perään. Lähdemme kisoihin 
päätavoitteena nähdä ”valkoinen” 
Saimaan norppa sekä saada piste-
tili avattua. Liikkuminen kisoihin 
tapahtuu viimevuotiseen tapaan 
henkilöautolla ja kuljettajan ar-
vonta tapahtuu kivi-paperi-sakset 
menetelmällä.”, kertoo Jurttila.
Ilmoittautumiset vilkkaana 
käynnissä
Pallivahan ponnisteluja voi seura-
ta livenä Savonlinnan Kyrönnie-
men urheilukentällä elokuun toi-
sena viikonloppuna, jolloin pela-
taan kolmannet Norsupallon MM-
kilpailut. Tämän syksyn norsupal-
lokisoihin on ilmoittautunut jo 34 
joukkuetta. Ilmoittautuminen on 
siis vilkkaana käynnissä ja ilmoit-
tautumisia otetaan vastaan vielä 
heinäkuun loppuun asti, jollei 
joukkue kiintiö täyty jo ennen il-
moittautumisajan loppua.

Pallivahan
Ponnistus 
Kyrönniemen 
MM-viheriölle

urheilulajista on kyse, vaikka hy-
myssä suin, pilke silmäkulmassa 
peliä pelataankin. 

Elokuun 14.–15. päivä tullaan 
pelaamaan jo 3. Maailmanmesta-
ruus kilpailut Norsupallossa. MM-
mitaleista tullaan kamppailemaan 
kilpa- ja harrastajasarjassa. Vuo-
den 2009 MM-kilpailuihin otti 
osaa 40 joukkuetta ja nyt onkin 
oletettavissa, että joukkuemäärä 
vuoden 2010 MM-kisoissa nousee 
jo lähelle 100 joukkuetta, joka on 
maksimimäärissä mitä kisoihin 
pystytään ottamaan mukaan. 
Joukkueet otetaan mukaan MM-
kisoihin ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. 

Norsupallon MM-kisojen kilpa-
sarjan voittoa tulee puolustamaan 
vuosien 2008 ja 2009 maailman-
mestarit Ac Le’ne, Vierumäeltä. 
Joukkue muodostuu Vierumäen 
urheiluopiston entisistä liikunnan-
ohjaaja opiskelijoista. Joukkueen 
moraalista lajia kohtaan kertoo 
se, että joukkue kokoontui jo huh-
tikuussa ensimmäiselle MM-kisa 
leirille, päämääränään kolmas kil-
pasarjan Maailmanmestaruus. 
Myös muualta on kuulunut sellais-
ta viestiä, että viikoittaisia harjoi-
tuksia norsupallon kanssa on 
joukkueet talven aikana pitäneet, 
joten odotettavissa on entistäkin 
kovatasoisemmat MM-kilpailut 
elokuussa. 

Kilpasarjan ja harrastajasarjan 
suurin ero on siinä, että harrasta-

jasarjassa on oltava joukkueissa 
kokoajan kentällä vähintään kak-
si naispuolista pelaajaa, kun kilpa-
sarjassa riittää yksi naispuolinen 
pelaaja. Monet harrastajasarjan 
joukkueet ovatkin mukana enem-
män yhdessäolon ja pelailun mer-
keissä, joskin kyllä pelit tosissaan 
pelataan. Vuoden 2009 harrasta-
jasarjan voitti Sterlicum – Helsin-
gistä, joka olisi varmasti haasta-
nut tasaväkisesti kilpasarjan voit-
tajajoukkueen AC Le’ne:n, jos oli-
si kilpasarjaan osallistunut. 

MM-kilpailuiden kisakeskukse-
na tulee toimimaan Olavinlinnan 
kupeessa oleva Kyrönniemen ur-
heilukenttä, johon on varmasti lu-
vassa suuren urheilujuhlan ja kar-
nevaalin tuntua. Karnevaalia on 
myös muualla Savonlinnassa, sillä 
samaan viikonvaihteeseen sattuu 
sopivasti 10 juhlavuotta viettävät 
kaupunki olutfestivaalit, Elojaiset, 
joten norsun törähtelyä saatetaan 
kuulla myös muualla Savonlinnas-
sa kun Kyrönniemen urheiluken-
tän maastoissa.   

Norsupallon MM-kilpailut jär-
jestelyistä vastaa liikuntamuodon 
kehittänyt Savonlinnan Seudun 
Liikunta. Lisätietoja lajista ja MM-
kisoihin ilmoittautuminen www.
norsupallo.com sivujen kautta. 
Savonlinnan Seudun Liikunta ja 
MM-kisojen maskotti Ninni Norsu 
toivottavat tulemaan mukaan yh-
teen kesän 2010 iloisimpaan ur-
heilutapahtumaan.

Teksti: Jani Siitonen

 POSITIIVINEN RIIPPUVUUS
www.gym42.com

“ARTSI, 42 v.”
RIIPPUVAINEN 
“Tää alko sillon kun täytin 15. Nostelin salaa 
kotona pieniä käsipainoja - säilytin ne sängyn 
alla piilossa, ettei äiti olis saanu tietää. Sit olin 
varmaan 18 kun tilasin postimyynnistä pienen 
penkin kotiin ja huomasin et kun kaverit veti 
kaljaa minä mietin jo seuraavaa kunnon treeniä. 
Nyt kun ikää on tullu ja olen siirtynyt kovempiin 
romuihin ja vaihdoin oikeelle salille treenaan...
Oon nyt tutustunu täällä muihin kavereihin, joilla
on sama riippuvuus - tosi hyviä äijiä ja mimmejä.

TUNTUU VAAN NIIN HYVÄLTÄ OLLA KUNNOSSA... 

MÄ OON KOUKUSSA!”
H&M

Hair Spa avaa uusiin tiloihin .

Tervetuloa  tutustumaan väribaariin ja uuteen

liikkeeseemme Ma 31.5. klo. 10.00 alkaen!!

KAUPPALINNAAN
Hair Spa avaa uusiin tiloihin .

Tervetuloa  tutustumaan ja uuteen

liikkeeseemme Ma 31.5. klo. 10.00 alkaen!!

KAUPPALINNAAN

väribaariin

AVAJAISVIIKOLLA varatuista ajoista -10% ( ei koske tuotteita )avajaisTARJOUKSET:

HM Hair Spa Oy  |  Pilkkakoskenkatu 3 (KAUPPALINNA),

57100 Savonlinna | puh. 0400 715 351  |  www.hairspa.fi

Erä Tigin BED HEAD-huipputuotteita

osta 1, saat toisen 2 eurolla.

PARTURI-KAMPAAMO-HIUSHOITOLA
Palvelemme:

ma - pe 10-19

la - 8-14

AVAJAISETAVAJAISETAVAJAISET




