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RAUTALAMMIN URHEILIJAT  

1999-2019 
 

Rautalammin Urheilijoiden 90-vuotisjuhlavuosi 

alkoi komean kansainvälisesti alamäkiluistelun 

ATSX-kisassa ja huipentuu marraskuun gaalaan. 

Seura on perustettu marraskuun 10. päivänä 

1929. 

Kesällä RautU pelasi urheilukentällä juhlapelin 

norsupalloa joukkueilla RautU vastaan kunnan-

työntekijät. Seura tarjosi koko kylän lohikeiton 

kakkukahveineen ja kunnanjohtaja vihki käyt-

töön kentän ulkoliikuntalaitteet.  

 

Juhlaottelun muuten voitti RautU Erkki Jaama-

laisen maalilla seuran puheenjohtaja Jouko Kor-

hosen pitäessä oman päädyn puhtaana. 

Rautalammin Urheilijat on yleisseura, jolla on 

kahdeksan alajaostoa: hiihto, suunnistus, jalka-

pallo, pesäpallo, lentopallo, jousiammunta, ala-

mäkiluistelu ja uusimpana salibandy. 

  

Jaostot 
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PUHEENJOHTAJA  
JUHLAVUOTENA 2019 

 

 

Rautalammin Urheilijoiden puheenjohtaja Jouko 

Korhonen pitää Rautalammin yhteisöllisyyttä 

suurena vahvuutena urheilussakin. 

Kun jotakin tehdään, koko kylä on siinä mukana.  

Jatkuvuus on pienellä paikkakunnalla haaste 

sekä seuran aktiivien että harrastajien suhteen. 

RautU tunnistaa roolinsa kasvattajaseuraksi. 

”Junioritoiminta on täällä vilkasta, mutta 16 

vuotta täytettyään nuoret alkavat muuttaa opiske-

lemaan muualle”, Korhonen sanoo. 

Liikkareissa tehdään pohjatyö 

Liikuntaharrastukseen koukuttamisen pohja on 

liikuntakerhoissa, lentopallo- ja sählykerhoissa, 

viikkohiihdoissa, viikkokisoissa, naperopesik-

sessä ja -futiksessa, kiekkokouluissa ja alamäki-

junioriharjoituksissa. Siihen kaikkeen RautU on 

panostanut. 

”Meillä on edullista harrastaa. Kaupungissa voi 

harrastusmaksu olla satanen, meillä kymppi. Tar-

koituksena on, että kaikki pääsevät harrasta-

maan”, Korhonen sanoo. 

”Kun liikunnan aloittaa pienenä liikuntaker-

hoista, se jää päälle ja jatkuu teini-ikään. Varsin-

kin, kun harrastuksesta löytyy kavereita.” 

 

Aktiivijäseniä tarvitaan 

RautU kaipaa seuraan lisää aktiivijäseniä ahke-

roimaan talkoissa ja pyörittämään toimintaa. Jos 

nuorempaa polvea ei saada mukaan, seuran toi-

minta vaikeutuu.   

Muuten Jouko Korhonen näkee tulevaisuuden 

näkymät varsin hyvinä. Rautalampilaisten lasten 

ja nuorten liikuntainnostus ei juuri ole muuttunut 

20 viime vuoden aikana. 

”Tosi hyvin on harrastajia, lajit vaan vaihtelevat. 

Hiihdosta, lentopallosta ja jalkapallosta on ehkä  

 

ollut vähän siirtymää salibandyyn ja alamäkiluis-

teluun”, Korhonen miettii. 

 

 

Seuratyöntekijän työ on tärkeää 

RautU palkkasi vuonna 2009 seuratyöntekijäksi 

liikuntaneuvoja Janne Mensosen.  

”Eihän meillä olisi mitään toimintaa, jos vapaa-

ehtoistyönä pitäisi tehdä se, mitä seuratyöntekijä 

on tehnyt”, sanoo Jouko Korhonen. 

Paljon Rautalammin liikunnalle antanut liikunta-

sihteeri Risto Kuusimäki jäi samoihin aikoihin 

eläkkeelle. Hänen tehtävänsä kunnassa yhdistet-

tiin vapaa-ajan sihteerin virkaan. Liikunnanoh-

jaajaa kunnalla ei ole. 

Rautalammin kunta tukee seuratyöntekijän palk-

kaa. Tänä vuonna tukisumma oli 32 000 euroa. 

Esimerkiksi koulujen iltapäivätoiminnan liikun-

takerhojen tai kunnan uimakoulujen vetämisen 

voi Janne Mensosen töistä laskea liikunnanoh-

jaajan työkenttään kuuluvaksi. Toinen osa on 

seuran omaa lajitoimintaa. 

 

Johtokunta 
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Lapset ja nuoret liikkumaan 

”Minun työni pääpaino on lasten ja nuorten lii-

kuttamisessa”, sanoo Janne Mensonen. 

Kesällä hän pyörittää uimakouluja kaikenikäi-

sille, pesäpallokoulua, jalkapalloryhmiä ja yleis-

urheilun viikkokisoja sekä aikuisille jalkapallon 

puulaakia. 

Syksyllä alkavat alle kouluikäisten liikuntakerhot 

sekä sähly- ja lentopallokerhot. Kerkonkosken ja 

Kirkonkylän eskarilaiset sekä Kerkonkosken es-

karilaiset ja 1.-6. -luokkalaiset käyvät Jannen ui-

maopetuksessa, samoin maahanmuuttajat. Li-

säksi hän pitää vanhusjumppaa Pauliinassa. 

”Ja talvella sitten jääkiekkokoulu sekä hiihdon 

viikkokisat”, Janne listaa työsarkaansa. 

Maahanmuuttajat vuodesta 2016 

Vuodesta 2016 Rautalammille ja RautU:n jouk-

kueisiin on tullut maahanmuuttajia. Jalkapallo tai 

القدم كرة  – urheilu on yhteinen kieli kaikkialla 

maailmassa.  

Siten RautU:lla on ollut iso rooli maahanmuutta-

jien kotouttamisessa. 

”Olemme olleet yhteistyössä kunnan ja pakolais-

ohjaajien kanssa, että maahanmuuttajat tulisivat 

harrastamaan. He osallistuvat varsinkin jalkapal-

loon ja sählykerhoon”, Janne Mensonen kertoo. 

Al Mahmoudin veljekset Yamen, Ahmed ja Mu-

hammed olivat RautU:n ensimmäiset Syyrian 

vahvistukset. 

”Meillä oli whatsup-ryhmä ja valmentaja kertoi, 

milloin on jalkapallotreenit ja milloin peli”, ker-

too maalivahtina pelannut Yamen. 

Somella tieto kulkee 

Janne Mensosen mukaan some on helpottanut 

tiedottamista ja markkinointia RautU:ssa. What-

sup on nykyisin yleisin tapa treeniryhmien hal-

linnoimiseen. 

Mensonen perusti Rautalammin Urheilijoiden fa-

cebook-sivun vuonna 2011. Jaostoilla on myös 

omia fb-sivuja.

”Markkinoiminen on nyt helppoa. Vaikka alamä-

kiluistelukisat. Tehdään siitä fb- tapahtuma ja 

pistetään kutsu tuhannelle ihmiselle. 300 voi 

tulla ihan siltä pohjalta”, Mensonen sanoo.   

Asiat hoituvat keskustellen 

Rautalammilla on liikuntapalveluiden tuottami-

sessa löyhän hybridisaation malli. Näin määrit-

teli Marjo-Rita Juntunen toissa vuoden pro gradu 

-työssään Jyväskylän yliopistolle.  

Se tarkoittaa sitä, että asiat sovitaan suullisesti il-

man virallisia sopimuksia tai ennalta määrättyjä 

toimintamalleja.  

Kunnan ja RautU:n asiat ovat sujuneet pienen 

kunnan tyyliin jouhevasti keskustellen. Kunnan 

taloustilanne on kuitenkin herättänyt rautalampi-

laisissa huolta palkkatuen tasosta ja jatkosta. 

Adressi seuratyöntekijän jatkolle 

Syksyllä 2019 kyläläiset alkoivat kerätä nimiä 

adressiin seuratyöntekijän kunta-avustuksen jat-

kuvuuden puolesta. 

Adressin allekirjoittaneet toivovat, että tukipää-

tös ulottuisi yli valtuustokauden. 

”Seuratyöntekijän työllä on hyvin suuri merkitys 

Rautalammin hyvinvoinnille”, painottaa Jouko 

Korhonen. 

Pestuumarkkinoilta lähes puolet seu-

ran tuloista 

 
Rautalammin Urheilijoiden henkilöjäsenmaksu 

vuonna 2019 on 15 euroa ja perhehinta 30 euroa. 

Kannatusjäseneksi pääsee 30 eurolla.  Tavoit-

teena on, että jokainen seurassa aktiivisesti toi-

miva, harrastava ja kilpaileva on seuran jäsen. 

Pestuumarkkinat ovat RautU:lle vapaaehtoistyön 

merkittävin varainhankintakohde. Puheenjohtaja 

Jouko Korhosen mukaan markkinaviikonlopun 

parkkipaikkaopastuksesta, aluevalvonnasta ja 

markkinakahvituksista saadaan lähes puolet 

RautU:n vuoden tuloista. Mutta se vaatii jaoston 

aktiiveilta satoja talkootunteja, satoi tai paistoi. 
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Esimerkiksi vuonna 2009 pesäpallojaostosta oli 

14 henkilöä parkkipaikkavalvonnassa ja yksi 

hiihtäjien kioskilla. 

Pesäpallojaoston 2000-luvun varainhankintahis-

toriassa on markkinatalkoiden lisäksi esimerkiksi 

kohdeavustusta pesäpallovälineisiin, uimahalli-

valvontaa sekä joulukalenteri- ja vaatemyyntiä. 

Vuonna 2009 jaosto sai tukea Mansikka ry:n Ky-

lät liikkeelle – projektista, jonka tavoitteena oli 

saada pesistoiminta vielä kattavammin liikkeelle. 

Se onnistuikin muun muassa saamalla miesten 

pelivuoron uudelleen alkuun. 

Pesäpalloilijat ovat järjestäneet sählyturnauksia 

jalkapallojaoston kanssa ja kahvittanut lentopal-

lojaoston kanssa rallikansaa Myhinpään Neste-

Rallissa. Myös pesiskoulumaksuista ja muista 

harrastemaksuista jaosto on saanut tuloja. 

Jalkapallojaosto käyttää joukkueiden varainke-

ruuna kuukausimaksua, mikä on jaoston mukaan 

toiminut todella hyvin. Joukkueet pyörittävät 

vuoroillaan myös kentän kioskia. 

Varainhankinta tyyliin hiihtojaosto 

 
Rautalammin Urheilijoiden hiihtojaoston varain-

keruu antaa käsitystä yhden jaoston talkootyön 

monipuolisuudesta. Ahkeraa ja luotettavaa yh-

teistyökumppania osataan kysyä talkoisiin. 

Talkoot alkoivat tukeista vuonna 1984. Kalevi 

Jämsinen, Keijo Koivistoinen ja Jouko Halttunen 

alkoivat silloin pyytää metsänomistajilta tukki-

lahjoituksia hiihtojaoston hyväksi. He hakivat 

sovitut puut metsästä ja myivät ne UPM:n osto-

mies Kari Turkalle. 

Myös järjestysmiestoiminnan juuret juontavat 

1980-luvun Mansikkamajalle. Siellä hiihtojaos-

tolaiset suorittivat ensimmäiset järjestysmieskou-

lutuksensa. Nyt hiihtojaostolla on kymmenkunta 

järjestysmieskortillista henkilöä. 

Merkittäviä tulonlähteitä vuosien varrella on ol-

lut aurausviittojen pystyttäminen tieosuuksille 

sekä kahvitus yleisötilaisuuksissa. Esimerkiksi 

Neste Rallin pikataipaleilla, SM-jokkiksessa 

Suonenjoella ja Historic-rallissa sekä pestuualu-

een valvonnassa on ollut hiihtojaostolaisia yllä-

pitämässä järjestystä. 

 

Hiihtojaoston talkootöiden primusmoottoreita 

ovat Kalevi Jämsinen, Jouko Vepsäläinen, Eero 

Hänninen, Ismo Noronen, Mikko Vauhkonen, 

Jani Silkkola ja Timo Lindsberg. 

 

”Jaosto haluaa kiittää kaikkia satoja ahkeria tal-

koolaisiaan”, sanoo hiihtojaoston varapuheenjoh-

taja Ismo Noronen. 

 

 

 

 

 

Järjestysvalvojina toimiminen on tärkeä tulonlähde 
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Hiihtäjien kioskilla tavataan 
 

Harva pystyy Pestuumarkkinoilla kulkemaan 

hiihtojaoston kioskin ohi jonottamatta rapeaa 

muurinpohjalettua ja kahvia.  

 

Hiihtojaosto kertoo pestuumarkkinoiden kioskin 

olevan jaoston tuottoisimpia varainhankintakei-

noja. 

 

2000-luvun kioskiaktiiveita ovat olleet Anni 

Jämsinen, Anja Koivistoinen, Tuula Laitinen, 

Eila Jäntti, Kaarin Korhonen, Virpi Koivistoinen, 

Anneli Koivistoinen, Seija Korhonen, Hanna 

Toikkanen sekä Mintti Lindsberg. 

 

Viime 

vuodet 

letunpaistovastuu hiihtojaoston kioskilla on ollut 

Koipiniemen kylätoimikunnalla. 

 

Harva myöskään jättää ostamatta hiihtojaoston 

arpaa. Monena vuonna pääpalkintona oli Kalevi 

Jämsisen lahjoittama sika tai Kalevi Poimalan 

lahjoittama ulkokatos.  

 

Pitkään arvanostajat tavoittelivat Veljekset Paka-

risten lahjoittamaa ulkokäyttöön sopivaa pirtti-

ryhmää. Vuodesta 2017 pirttiryhmän on tehnyt 

Eero Mehto.  

 

Pestuumarkkinoilla 2019 palkintoina oli Sepon 

Kaluste Oy:n lahjoittama jenkkituoli sekä Pee-

Ässän lahjakortti Veljekset Pakarisilta. 

 

 

 

  
 

  Rautalammin Kunta 
Rautalammin Osuuspankki 
Rautalammin Seurakunta 
Savon Taimen 
Sepon Kaluste  
Neste Rautalampi 
Ravintola Nuapuri 
Vempan Kalat 
Maitomaa 
Kelloliike T.F.Hemming 
S-Market Rautalampi 
Rautalammin Apteekki 
Ecomet  
Oy Morehouse  
Kahvila-Ravintola Piilopirtti 
Iisveden MetsäTmi Marko J.Laitinen 
Rautalammin Auto 
Autoapu 
Autohuolto Miskala 
Saltex 
Maanrakennus Jari Hämäläinen 
Janne Oksanen  
Tilausravintola Ropola 
Sisä-Savon Tilataksi  
Rautalammin Kone  
Artteli Shop  
Haapajärven Kome 
PTI-Systems  
Hermanninranta 
Puusepänliike Poimala 
 

90-vuotiaan Rautalammin Urheilijoiden 
suuret kiitokset uskollisille sponsoreille! 
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LENTOPALLO 
 

RautU:n naiset ovat pelanneet vuodet 2000-

2018 lähes joka vuosi maakuntasarjassa. Juh-

lavuotena 2019 sarjapelejä pelaavat C-tyttöjen 

joukkue sekä naiset. 

Heti 2000-luvun alussa Rautalammilla oli vä-

hän, mutta hyvää lentopalloa. Vetäjäpulan ta-

kia RautU:n toiminta oli yhden joukkueen va-

rassa. 

Kari Turkka valmentajanaan naisten joukkue 

pelasi vuonna 

2001 liiton alaista 

II-sarjaa lohko 

kolmosessa ja 

menestyi siinä 

lohkovoittoon ja 

Super-sarjan kar-

sintapaikaan asti. 

Pelit jatkuivat II-

sarjassa myös 

kaksi seuraavaa 

kautta.  

Kauden 2001 pa-

ras pelaaja: Taina 

Sahlberg. 

Helena Jaamalai-

nen pelasi kauden aikana myös Varkauden 

NMKY:n naiset 35 -joukkueessa voittaen 

SM-kultaa. 

Lentopalloilijat järjestivät ratsastuskeskuk-

sella Puru-beach -turnauksen, beach-turnauk-

sen Rämäkällä ja haastoivat rautalampilaiset 

pelaamaan beachin kunnanmestaruudesta. 

Kotivoitto viidennessä erässä 

Kauden 2003-2004 timantinkovassa joukku-

eessa II-sarjassa pelasivat Helena Jaamalai-

nen, Heli Hämäläinen, Johanna Huttunen, 

Elina Karjalainen, Anne Haukka, Reetta Har-

tikka, passari Taina Sahlberg, Kirsi Peltola, 

Päivi Kilpeläinen ja Raija Hämäläinen. 

Kauden parhaimpana pelinä Helena Jaamalai-

nen muistaa kotiottelun sarjajohtajaa Kiuruve-

den LUOMU-VOLLEY:tä vastaan. Yleisö 

kannusti, peli oli tiukka alusta loppuun ja rat-

kesi vasta viidennessä erässä RautU:n hy-

väksi. 

Jatkosarjassa Puijo-Volley päätti RautU:n sar-

jakauden kakkosessa. Joukkue päätti luopua 

sarjapaikastaan seuraavalla kaudella, koska 

pelaajia ei olisi ollut tarpeeksi. 

Vuonna 2005 miehet pelasivat V-sarjaa ja 

naiset III-sarjaa. Seuraavana vuonna naisten 

joukkue voitti Siskotyttö-maakuntasarjan, 

joka pelattiin kolmos-

sarjatasolla. Naisilla 

olisi ollut mahdolli-

suus myös maakunta-

sarjaan, mutta he luo-

vuttivat paikan seu-

raavalle joukkueelle. 

Miehet pelasivat ne-

lossarjassa. 

Välivuosi 2006-07 

Kaudeksi 2006-07 

sekä naiset että miehet 

päättivät olla osallis-

tumatta sarjakauteen. 

 

Vuosina 2010-11 naiset pelasivat III-sarjassa.  

RautU:n naisten joukkue osallistui vuonna 

2011 yli 35-vuotiaiden SM-turnaukseen ja si-

joittui siinä kymmenenneksi. 

Joukkueessa pelasivat Anne Sahlberg, Taina 

Sahlberg, Tarja Huuskonen, Johanna Huttu-

nen, Tiina Laitinen, Tuija Laitinen, Anne 

Haukka, Helena Jaamalainen, Kirsi Kyrö ja 

Reetta Hartikka. Valmentajana toimi Kari 

Turkka. 

Junioritoiminta vireille 2014 

Lentopallovuosi 2014 oli hyvin toiminnalli-

nen. Janne Mensosen johdolla junioritoiminta 

lähti käyntiin noin kymmenen E- ja D-ikäisen 

II-sarjalaisia 2000-luvun alussa uusissa pelipaidoissa 
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juniorin ryhmällä. Hänellä oli apunaan Panu 

Nyyssönen ja muita innokkaita vanhempia. 

RautU:n naiset lähtivät maakuntasarjaan 

hauskanpitomielellä joukkueella Tarja Huus-

konen, Reetta Har-

tikka, Kirsi Kyrö, 

Taina Sahlberg, 

Iida Heino, Jo-

hanna Huttunen, 

Tuija Laitinen, 

Virpi Korhonen, 

Emma Heinoja ja 

Helena Jaamalai-

nen. 

B-ikäisistä veteraa-

neihin koostuvan ja 

eri paikkakunnilla 

asuvan joukkueen 

kaikki jäsenet oli-

vat aikanaan pelan-

neet RautU:n ri-

veissä. 

Vuonna 2014 sai alkunsa myös Retro-turnaus-

perinne, johon RautU:ssa aikanaan pelanneet 

nais- ja mieslentopalloilijat osallistuivat in-

nolla ympäri Suomen. Kesällä pelattiin beach-

volleytä lukion kentällä. 

Tekniikkaa ja Tiikerisarjaa 

Vuonna 2016 RautU:lla oli viisi tekniikka-

koulutuksen käynyttä valmentajaa ja sarjape-

leissä kävi kaksi joukkuetta, E- ja D-tytöt. 

Aktiivisia harrastajia joukkueissa oli noin 15. 

Yksi kymmenen lapsen ryhmä kävi palloile-

massa, mutta ei osallistunut kilpailutoimin-

taan. 

D-tytöt voittivat Tiikerisarjan aluemestaruu-

den ja joukkue palkittiin seuran parhaina ur-

heilijoina. Siinä pelasivat Vilma Tikka, Annu 

Tikka, Valeria Salmi, Hanna Korhonen, Siiri 

Laitinen, Wilhelmiina Nyyssönen, Nea Laiti-

nen ja Valerija Artjuhhina. 

RautU:lla oli kaudella 2016-17 sarjapeleissä 

C-tyttöjen, D-tyttöjen ja E-poikien joukkueet 

sekä naisten joukkue. 

Värisuora Varkaudesta 

Helena Jaamalaisella on ol-

lut vuosina 2001-16 kak-

soisedustus Varkauden 

NMKY:ssä emoseura-

RautU:sta. SM-kultaa hän 

on Varkauden joukkueessa 

saanut ikäsarjaa vaihtaen 

vuosina 2001, -02 ja -06 

sekä 2012 ja 1213. 

Vuonna 2002 Helena pelasi 

Varkauden riveissä myös 

EM-turnauksessa. Joukkue 

sai pronssia. 

SM-hopealle hän on pelan-

nut 2010, -11 ja -16. 

Vuonna 2016 tuli pronssia. 

Hyviä lentisnuoria 

Keväällä 2017 Rautalammin lentisnuoret 

edustivat Pohjois-Savon ja Etelä-Savon jouk-

kueissa Savonlinnan Itä-Suomi Cup 2017 -

turnauksessa. C-tytöissä Wilhelmiina Nyyssö-

nen ja Valeria Artjuhina pelasivat PoSa:n II-

joukkueessa seitsemännelle sijalle. D-pojissa 

Eevertti Nyyssönen pelasi E-Sa:n ykkösjouk-

kueessa neljänneksi. D-tytöissä Annu Tikan 

PoSa II tuli viidenneksi. D-tytöissä Valeria 

Salmi PoSa:n ykkösjoukkueessa pelasi hie-

nosti hopealle. 

Kaudelle 2017-18 RautU sai kilpajoukkueiksi 

E-pojat ja D-tytöt. F-juniorit kävivät harjoi-

tuksissa, mutta eivät vielä pelanneet missään 

sarjassa. Naiset pelasivat maakuntasarjaa. 

Kaudelle 2018-19 RautU:lle oli kasvanut pä-

tevä C-tyttöjen joukkue: Matja Heinoja, Nella 

Puranen, Faina Jaamalainen, Annu Tikka, Je-

mina Herranen, Aada Jaamalainen, Marika 

Linnanen, Lotta Manninen ja Kia Huikari. 

Naiset pelaavat 2019 maakuntasarjaa, mukana osa c-tytöistä 
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Jäähyväiset vanhalle salille 

Aprillipäivänä 2019 Matti Lohen liikuntasa-

lissa oli nostalginen jäähyväispeli vanhassa 

salissa, jossa on koettu paljon hikeä ja urhei-

lun iloa. RautU:n C-tytöt pelasivat LentisLa-

dyjä vastaan ja saivat juhlaottelusta muistomi-

talit Irma Hokkaselta. 

RautU:n C-tytöistä Annu Tikka, Jemina Her-

ranen sekä Aada ja Faina Jaamalainen pelasi-

vat toukokuussa Itä-Suomi cupissa Pohjois-

Savon joukkueessa.  

C-tytöt jatkoivat kesällä hyviä otteitaan Power 

Cupissa Rovaniemellä voittaen siellä kuusi ot-

telua kymmenestä.  Sarjapelit jatkuivat syk-

syllä. 

Naisten joukkue lähti pelaamaan maakunta-

sarjaa. Osa C-tytöistä osallistuu naisten pelei-

hin, jos omia pelejä ei ole. 

Puheenjohtaja/johtokunnan jäsen: Janne Men-

sonen 

Lentopallojaosto 2018 

Puheenjohtaja/johtokunnan jäsen: Janne Men-

sonen  

sihteeri Juha Tikka  

Panu Nyyssönen,  

Anne Haukka,  

Helena Jaamalainen,  

Tapio Hänninen,  

Raimo Kemppainen 

 
 

  

C-tytöt 2019 Kerimäellä.  Kolme peliä, voitto jokaisesta 
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JALKAPALLO 
 

Vuosituhat alkoi RautU:n jalkapallolla hie-

nosti: jalkapallo palkittiin vuoden 2002 syys-

kokouksessa seuran parhaan urheilijan palkin-

nolla. RautU voitti silloin hyvin yhteenhitsau-

tuneella joukkueella viitossarjan mestaruuden 

vakuuttavalla työllä. 

Alkusarjan kymme-

nessä ottelussa maali-

suhde oli 60-8. 

Maalivahti Ari Hän-

ninen oli armoton tor-

juja, mutta hän kun-

nostautui myös maa-

lintekijänä. Kolmen 

nollapelin lisäksi hän 

teki alkusarjassa viisi 

maalia. Maalikunin-

gas oli Sami Haukka 

16 maalilla. D-90 -ju-

niorit jäivät silloin 

niukasti alempaan loppusarjaan. 

Kesät 2004 ja -05 RautU pelasi jalkapallosar-

joja kahdella joukkueella: miehet ja Cn-ju-

niorit. Miehet sijoittuivat neljänneksi vuonna 

2005. Pojat pelasivat C15-valiosarjaa sijoit-

tuen myös neljänsiksi. Lisenssin maksaneita 

pelaajia oli kaikkiaan noin 40. 

Nousu neloseen 2007 

Jalkapallojuniorien harjoituksissa kävi kesän 

2006 aikaan 33 eri pelaajaa ja harjoitukses-

saan oli aina parikymmentä junioria. Vetäjinä 

toimivat Antti Röntynen ja Janne Mensonen.  

Lisäksi jalkapallokerhoissa oli kesän aikana 

noin 15 lasta. Jalkapallointoa ei ainakaan vä-

hentänyt miesten joukkueen nousu nelossar-

jaan vuodeksi 2007. 

 

 

 

 

Juha Putila ja tekonurmi 

Janne Mensonen antaa Juha Putilalle kunnian 

sekä nelossarjaan noususta että tekonurmen 

saamisesta Rautalammille. 

Vuosi 2008 oli tekonurmivuosi, jolloin jaostot 

osallistuivat kenttäre-

montin talkoisiin pitkin 

kesää. 

”Sillä on ihan valtava 

merkitys jalkapallolle ja 

kaikille muillekin la-

jeille. Tekonurmi on 

miellyttävä alusta har-

rastaa”, sanoo Menso-

nen. 

Uusi pohjamateriaali on 

pidentänyt harjoittelu-

kautta kummastakin 

päästä. 

Nelossarjassa RautU:n miehet pelasivat neljä 

vuotta ja palasivat takaisin alempaan sarjan. 

Paljon harrastajia 

Vuonna 2014 Rautalammilla oli noin sata jal-

kapalloharrastajaa kaikki ryhmät mukaan lu-

kien. Miehet pelasivat Itä-Suomen viitosdivi-

sioonassa ja olisivat päässyt jatkosarjaankin. 

Kauden parhaina palkittiin Petteri Haukka 

sekä Ossi Koppanen. 

D-13 -pojat pelasivat Itä-Suomen alueen ly-

hennetyn kentän sarjaa. Paras pelaaja- Onni 

Hänninen, maalintekijä-Tommy Metso, taiste-

lija-Heikki Puoskari, harjoittelija- Matti Utri-

ainen. 
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F-9 sekä E-10 -pojat puolestaan osallistuivat 

Kuopion alueen tenavaliigaan. Taistelijapal-

kinnot- Aaku Matilainen, Mikael Hedman ja 

Lauri Ahonen. 

Maalintekijäpalkin-

not-Topi Jaamalai-

nen ja Veeti Heik-

kinen.  

Jalkapalloviikko 

sujui niin, että maa-

nantain yleisellä 

pelivuorolla kävi 

vanhempia ja nuo-

rempia pelaajia pa-

risenkymmentä il-

lassaan. Torstain ja 

sunnuntain vuoroi-

hin osallistui 20-25 

naista. Lisäksi oli 

naperofutis, jossa 

oli 15 eskaria/ekaluokkalaista palloa potki-

massa. 

RautU:n 85-vuotisjuhlassa vuonna 2014 jal-

kapallojaostosta parhaina palkittiin naperoja-

liksesta Joona Matilainen, F-junnuista Simo 

Larilahti ja Lauri Ahonen sekä D-jun-

nuista Onni Hänninen. 

Miesten joukkueesta palkinnon sai Ossi Kop-

panen ja naisten joukkueesta Taru Vepsäläi-

nen. 

Viitossarjaa ja junioreita 

Vuodet 2015-2019 miehet ovat pelanneet vii-

tosdivisioonaa vuotta 2016 lukuun ottamatta.  

2015   

Paras miesten sarjasta Erkki Jaamalainen 

Paras Cn-14 Heikki Puoskari 

Paras E-11 Viljami Tuppura 

Kilpailutoiminnassa pojilla oli sarjoissa vuo-

sina 2015 ja 2016 C- ja E-joukkueet. Vuonna 

2017 RautU:n B-16 -pojat sijoittuivat Itä-Suo-

men piirin pienkenttäsarjassa kolmanneksi. 

Sarjoissa pelasivat myös Dn-12, E-10- ja F-9 

-pojat.  

Kauteen 2018 junioreista jatkoivat D-13, E-11 

ja F-8 -pojat. Val-

mentajia on parin 

viime vuoden ai-

kana koulutettu 

Palloliiton val-

mentajakursseilla. 

Kesällä 2019 

RautU:lla pelasi 

sarjoissa E- ja 

Dn- poikien jouk-

kueet. Miesten 

joukkue pelasi 

puulaakipelejä. 

P10 ja P12 -jouk-

kueet kävivät 

edustamassa RautU:a HelsinkiCupissa.  

 

Jalkapallojaosto 2018:  

puheenjohtaja Ari Hänninen,  

sihteeri Janne Mensonen.  

Jäsenet Antti Röntynen, Miikka Ahonen, 

Antti Ponkkonen, Henri Lehmonen ja Simo 

Pakarinen 
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PESÄPALLO 
 

Pesäpallojaoston 2000-luvussa näkyy pienelle 

paikkakunnalle tyypillinen aaltoilu toimin-

nassa. Mutta pesiskoulut ja naperopesikset 

ovat pyörineet joka vuosi keskimäärin 50 

osallistujalla. Lasten vanhemmat esittivät suu-

ren tyytyväisyyden pesiskoulujen aloittami-

sesta, kun RautU:n pesäpallotoiminta 1990-

luvun lopussa viritettiin uuteen alkuun. 

Pesiskoulun 2017 laatukyselyn kommentit voi 

varmasti yleistää koskemaan koko 2000-lu-

vun pesiskoulutoimintaa.  

• Se on kivaa! Siellä saa uusia kavereita. Siellä 

oppii uusia taitoja. Pelaaminen on parasta. 

• Hauskaa yhdessä olemista, eikä niin vakavaa 

vaikka ei aina onnistuisikaan. 

• Hyvä peli. Mukava pelata. Myös kaverit pelaa 

pesistä 

• Se on kivaa ja porukassa on mukavaa! 

Muutama vuosi siis oli ehtinyt kentällä mennä 

ilman mailan läjähtelyä, koppeja ja kotiutuk-

sia, ennen kun RautU syyskokouksessaan 

1998 perusti jaoston uudestaan. Toimintaa to-

dellakin oli ollut kyseisenä vuotena. 

Kesän pesiskoulu oli valittu Pohjois-Savon 

Vuoden Pesiskouluksi. Siihen osallistui noin 

60 lasta ja nuorta. Vetäjinä toimivat Taina 

Matilainen ja Timo Jäntti. Koska osallistujia 

oli niin paljon, ryhmä jaettiin kahtia. 

Pesäpallojaosto perustettiin melkein tyhjästä. 

Omina välineinä ensimmäisenä kesänä sillä 

oli vain kaksi palloa ja syöttölautanen. On-

neksi koululta saatiin lainaksi mailat ja räpy-

lät. 

Myös harrastepesis alkoi pyöriä aluksi parin-

kymmenen pelaajan jou-

kolla. 

Seuraavan kevään avajai-

sillassa RautU:lla oli en-

tinen pesishuippu Pirjo 

Mäkelä tutustuttamassa 

pesiskoululaisia pelin 

kiemuroihin. RaKoKi ja 

POPS-klubi Kuopio pe-

lasivat näytösottelun, 

jossa RaKoKi kaatui 3-

13.  

RautU sai vuonna 1999 

pesäpallon piirisarjaan 

alle 13-vuotiaiden seka-

joukkueen.  

Kuuma pesäpallokesä 2000 

Kesä 2000 oli varsinainen pesiskesä. Noin 60 

pesiskoululaisesta saatiin taas kaksi ikäryh-

mää, 6-10- vuotiaat sekä 11-15 -vuotiaat. 

Heidi Jaamalainen, Virpi Korhonen ja Laura 

Kullaa suorittivat juniori-pesisvalmentajatut-

kinnot Kuopiossa. Lauralla oli Kerkonkos-

kella 13 pesiskoululaisen ryhmä. 

Harrastepesistä pelattiin jo kahtena iltana ja 

varsinkin alkukesästä kentällä oli tungosta. 

Myös miehiä kävi pelailemassa. D-ikäisten 

sekajoukkue pelasi kolmen joukkueen sar-

jassa ja voitti piirinmestaruuden. 
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RautU järjesti ala-asteelle pesäpallopäivän ja 

yläasteelle turnauksen. Lisäksi pesäpalloilijat 

aloittivat yhdessä jalkapallojaoston kanssa 

Rautalampi sählää -sählyturnauksen.  

Aktiiviset pesiskoululaiset v.2000: Emmi Ha-

linen ja Sisko Mäkinen 

Pieni, mutta pätevä pesäpallojaosto jatkoi 

reippaita otteitaan vuonna 2001. Pesiskoulut 

pyörivät, uutena mukaan tuli Napero-Pesis. 

Harrastepesistä pelat-

tiin kahtena iltana vii-

kossa, tosin vähem-

mällä pelaajamäärällä. 

Eeva Rahkonen ja 

Milla Jalonen suoritti-

vat junioripesisval-

mentajatutkinnon. Pii-

risarjassa oli D-ikäis-

ten poikajoukkue ja C-

ikäisten sekajoukkue. 

RautU näkyi muu-

alla 

Aktiiviset pesiskoulu-

laiset v. 2001 Eetu Yli-

Huttula ja Pauli Jaak-

kola. 

Vuodesta 2002 alkoi 

muutaman vuoden 

loiva kausi. Taina Ma-

tilaisen muutettua 

paikkakunnalta kilpa-

sarjalaisilla ei ollut 

valmentajaa. Pesiskouluissakin oli aiempaa 

vähemmän pelaajia. 

Kun RautU ei saanut omaa joukkuetta sarja-

peleihin, Erkki Jaamalainen, Tuomas Kullaa 

ja Petri Virta pelasivat Siilinjärvellä C-poi-

kien joukkueessa. Milla Jalonen ja Eeva Rah-

konen liittyivät Suonenjoen Vasaman naisten 

joukkueeseen. 

Lady-pesisryhmä valmentajanaan Virpi Kor-

honen pelasi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karja-

lan yhteisessä viiden joukkueen sarjassa. 

 

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2002  

Cia-Sofia Hirvonen, Anna Utriainen, Jenni 

Tick. 

Vuonna 2003 harrastepesis hyytyi muutamaan 

tiistaivuoroon eikä pestuille saatu talkoolaisia. 

Vielä pari seuraavaa vuotta harrastepesis kärsi 

osallistujien vähyydestä. Pesäpallojaosto va-

rasi talvikaudeksi naisille lentopallovuoron. 

Erkki Jaamalainen, Tuo-

mas Kullaa ja Petri Virta 

kävivät juniorivalmentaja-

tutkinnon vuonna 2003.  

Aktiiviset pesiskoululai-

set v. 2003  

Miika Lukkarinen ja Jani 

Tiitinen. 

Aktiiviset pesiskoululai-

set v. 2004  

Paavo Sikanen ja Jere 

Markkanen. 

Aktiiviset pesiskoululai-

set v. 2005  

Kaisa Kullaa ja Inka Hän-

ninen. 

 

Pelin makuun har-

rastevuoroilla 

Harrastepesikset pääsivät uudestaan vauhtiin 

vuonna 2006. Silloin lähes joka tiistai oli tar-

peeksi osallistujia oikeaan peliin. Vähäväki-

sinä aikoina oli täytynyt tyytyä lyöntiharjoi-

tuksiin ja lyöntimyllyn pelaamiseen. Ladype-

sis kävi kahdessa turnauksessakin. 

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2006  

Anni Laitinen, Joona Jääskeläinen ja Väinö 

Jaamalainen. 

 

RautU:n pesiskoulu voitti juoksuin  20-11 Suonenjoella heinä-
kuun sateessa 2019 



13 
 

Vuonna 2007 pesiskoululaiset kävivät ensim-

mäistä kertaa vuosiin pelaamassa pesiskoulu-

turnauksessa. Valmentajana toimi Tuomas 

Kullaa. Ladyt järjestivät oman turnauksen ja 

kävivät Juvalla toisessa turnauksessa.  

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2007  

Nea Jääskeläinen, Roosa Hämäläinen, Jari 

Kuikka. 

Sama tekemisen maku jatkoi seuraavaan vuo-

teen. Pesiskoululla oli vankka vetäjäporuk-

kansa. Jenni Tick pelinjohtajanaan pesiskou-

lulaiset kävivät voittamassa oman 12-vuotiai-

den sekasarjansa. Urheilukenttä remontoitiin 

ja pesäpallojaosto talkoili kahveja kentän vih-

kiäisissä. Myös D-juniorit saivat Matti Lohen 

koulun talviharjoitusvuoron pohjustamaan  

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2008 Onni 

Hänninen ja Eetu Hänninen 

Tekonurmella pituutta pesiskauteen-

kin 

Lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen Rau-

talampi osallistui vuonna 2009 Itä-Suomen D-

poikien aluesarjaan. Joukkueita oli yhteensä 

13 ja ottelut pelattiin turnauksina. RautU pe-

lasi sijalle 13. ja sai saaliiksi paljon pelikoke-

musta ja -taitoa. 

Joukkue harjoitteli pelinjohtaja-valmentaja 

Taina Salmen ja joukkueenjohtaja Virpi Kor-

hosen johdolla jo talvella Matti Lohen koulun 

liikuntasalissa ja keväällä ulkona. Uusi kent-

täpinta mahdollisti kauden pidentämisen kum-

mastakin päästä. 

Jaoston päättäjäisissä D-poikien parhaana lyö-

jänä palkittiin Niko Kautto ja parhaana tuo-

jana Kalle Hänninen. 

Myös harrastepesikseen päästiin heti touko-

kuun alussa ja kausi jatkui syyskuun puolivä-

liin. Mukana oli noin 30 pelaajaa. Ladyt osal-

listuivat kahteen turnaukseen ja voittivat joka 

ottelun. Myös miesten vuoro heräsi harraste-

pesikseen. 

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2009  

Juuso Siikavirta, Niko Kautto ja Cia-Sofia 

Hirvonen. Paras lyöjä: Niko Kautto. Paras 

tuoja: Kalle Hänninen. 

Seuratyöntekijälle pesiskouluvastuu 

Vuonna 2010 pesäpallojaosto hoiti perussetin 

– pesiskoulut ja naisten harrastepesiksen – 

mutta kilpajoukkuetta ei ollut. RautUn seura-

työntekijä Janne Mensonen otti päävastuun 

Pesiskoulun ja Naperopesiksen ohjauksesta. 

Seuraavina vuosina harrastepesistä pelasivat 

naiset ja miehet. Vuonna 2011 oli torstai-ilto-

jen miesten vuorolle innokkaita uusia tuli-

joita. Sinä kesänä naisten vuorolla kävi 37 pe-

säpalloilijaa ja miesten puolella 35.  

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2010  

Lauri Ahonen ja Riia Manninen. 

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2011  

Valeria Salmi ja Moona Tarvainen. 

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2012  

Jemina Herranen ja Topi Jaamalainen. 

Tsemppipelaaja Tuomas Korhonen. 

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2013  

Veeti Heikkinen ja Tilda Laitinen, Wilhel-

miina Nyyssönen. 

Kymmenvuotiaiden juniorien joukkue pelasi 

kesällä 2014 pienkenttäpeleissä Maaningalla 

ja Rautalammilla. RautU voitti kummatkin ot-

telut joukkueella Lauri Ahonen, Jemina Her-

ranen, Topi Jaamalainen, Einari ja Valeria 

Salmi, Annu Tikka, Juuso Siikavirta, Ilari 

Suomalainen sekä Sohvi Varis. 

Topi Jaamalainen palkittiin juniorijoukkueen 

parhaana pelaajana. 

Myös naiset kävivät Lady-pesisturnauksessa 

ja järjestivät ystävyysottelun Iisalmen Lady-

jen kanssa Rautalammille. 
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Talviharjoitteluna jatkui lentopallo ja alkutal-

vesta jaosto otti liikuntasaliin myös lyöntivuo-

ron. Joskus oli tarpeeksi harrastajia sisäpeliin-

kin. 

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2014  

Jenna Siikavirta ja Annu Tikka.  

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2015  

Maija Rintala ja Einari Salmi. 

Uutena toimintana vuonna 2015 pesiskouluun 

tuli Nuorten Pesis. Se mukaan lukien pesis-

koulussa ja naperopesiksessä kävi yhteensä 

lasta tai nuorta. Päätoimisena vetäjänä jatkoi 

Janne Mensonen apuvetäjien kanssa. 

JunnuSuperisssa peli-iloa 

Kesällä 2016 pesiskoululaiset osallistuivat 

kahteen eri pesiskouluturnaukseen. Tuloksena 

oli voittoa, tasapeliä ja tappiota.  

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2016  

Hilma Heiskanen, Miro Koukkari ja Kaapo 

Tarvainen. 

Seuraavan vuoden kilpailutoimintaa oli pesis-

kouluikäisten JunnuSuperi. Sen pienkenttäpe-

leihin osallistui Rautalammilta 21 pelaajaa. 

Pelejä oli viitenä päivänä kaksi ottelua päi-

vässä Kuopiossa, Maaningalla, Siilinjärvellä 

ja kaksi kertaa Rautalammilla. 

Joukkueessa pelasivat Lauri Ahonen, Jonni ja 

Matja Heinoja, Jemina ja Jonne Herranen, 

Aku Hänninen, Topi Jaamalainen, Ilari ja 

Tilda Laitinen, Santeri Lehmonen, Marika ja 

Milana Linnanen, Jermu ja Joona Matilainen, 

Valeria Salmi, Jenna ja Juuso Siikavirta, 

Kaapo Tarvainen, Annu Tikka sekä Sohvi Va-

ris. 

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2017  

Aatu Niiranen, Aapeli Nyyssönen ja Matja 

Heinoja. 

JunnuSuperi jatkui kesällä 2018 niin, että osa 

edellisvuotisista jäi pois ja uusina pelaajina 

joukkueeseen tulivat Melinda Herranen, Ade-

lie Kullaa, Einari Salmi sekä Väinö Tuppura. 

Naisten harrastajapesiksessä kävi noin 35 pe-

laajaa, jotkut tosin vain pari kertaa. Sekavuo-

roa ei järjestynyt.  

Aktiiviset pesiskoululaiset v. 2018  

Oskari Lukkarinen, Melinda Herranen ja 

Juuso Siikavirta. 

 

 

Pesäpallojaosto 2018 

Puheenjohtaja/johtokunnan jäsen: Virpi Kor-

honen 

Varapuheenjohtaja: Taina Salmi 

Jäsenet: Arja Halinen, Irma Hokkanen, Heidi 

Jaamalainen ja Milla Jalonen 
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HIIHTO 
 

Viime vuosituhannen loppu oli 

hiihdon menestyksen aikaa Rauta-

lammin Urheilijoissa. Rautalam-

pilaiset menestyivät etenkin nuor-

ten sarjoissa sekä piirinmestaruus- 

että SM-tasoilla. Maastohiihtäjät 

Jukka Halttunen, Timo Jäntti ja 

Anna Rahkonen sekä ampuma-

hiihtäjä Mikko Vauhkonen kävi-

vät myös kansainvälisiä kisoja 

Suomen maajoukkueiden edustajana. 

2000-luvun alussa edustustason hiihtäjät lo-

pettelivat kilpauraansa. Rautalammin omille 

kisoille Rautalammin Kansallisille hiihdoille 

kävi samoin huonojen lumitalvien takia.  

RautU kilpailuiden järjestäjänä 

Rautalammin Kansalliset hiihdot olivat olleet 

valtakunnallisestikin merkittävä tapahtuma. 

Ne ajoittuivat vuodenvaihteeseen, mikä sopi 

monen Suomen edustushiihtäjän kisa-aikatau-

luihin. Siksi Latsinmäen ladut houkuttelivat 

Rautalammille vuosittain keskimäärin 200 

kilpahiihtäjää.  

Kun Rautalammin Urheilijat yrittivät järjestää 

20. Kansallisia hiihtoja, lumi suli tasavuosi-

kisojen alta kolmena peräkkäisenä vuotena. 

Vuonna 2008 kisoista päätettiin luopua. 

Rautalammin Kansallisiin hiihtokisojen kier-

topalkinnon, Jukka Halttusen veistämän sou-

tuveneen, voitti kolmella kiinnityksellä Mikko 

Hyvärinen. 

Talvena 2013-14 hiihtojaosto pääsi virittä-

mään uusia kilpailuita. Nuorten OP-cup hiih-

dettiin Karttula mukaan lukien viidessä Sisä-

Savon kunnassa. Päätöskisa oli Iisvedellä. Sii-

hen osallistui sata hiihtäjää Sisä-Savosta. 

RautU:sta varsinkin Janne Mensonen, Mikko 

Vauhkonen, Ismo Noronen ja Jani Silkkola 

olivat tehokkaita kisajärjestäjiä. 

Samalla kaudella seuralla 

oli neljät maastojuoksukil-

pailut Latsinmäen purura-

dalla. Vuonna 2014 RautU 

oli Puijon Hiihtoseuran 

yhteistyökumppanina 

Forte Sport nuorisocupin 

loppukilpailun järjeste-

lyissä. Seuraavana vuonna 

RautU toteutti yhdessä Iis-

veden Kirin kanssa Poh-

jois-Savon piirinmesta-

ruushiihdot Onkilammella. 

Ne olivat samalla Forte 

Sport nuorisocupin toinen osakilpailu. 

RautU maakuntaviesteissä 

Vuosina 2000-2003 RautU osallistui Pohjois-

Savon maakuntaviesteihin miesten joukku-

eella sijoittuen neljänneksi-kuudenneksi. 

Joukkueessa oli kolme Mikkoa, Vauhkonen, 

Hakkarainen ja Kärkkäinen sekä Jukka Halt-

tunen, Juha Nyyssönen, Terho Oksanen ja 

Jouni Korhonen. Vuonna 2001 Markku Puu-

malainen korvasi Oksasen.  

Vuonna 2003 Rautalammin Urheilijat voitti 

koulujen maakuntaviestin joukkueella Juha-

Pekka Oinonen, Tiina Partanen, Jarkko 

Suoharjoittelua, maalissa Timo Lindsberg 

Nuorten SM-kisoissa Jani Noronen 
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Koivistoinen, Etta Hänninen, Jani Noronen, 

Iina Rahkonen, Toni Noronen, Mira Hämäläi-

nen. 

Seuraavina kahtena vuotena maakuntavies-

tissä hiihti poikien joukkue Jarkko Koivistoi-

nen, Olli Raatikainen sekä Jani ja Toni Noro-

nen. Sijoitus oli kumpanakin vuonna yhdek-

säs. 

Vuonna 2006 viestijoukkueessa oli Norosen 

veljekset Jani, Toni ja Teemu sekä Jarkko 

Koivistoinen. Sen jälkeen meni viisi vuotta il-

man maakuntaviestiosallistumista. Uusi nousu 

alkoi vuonna 2012, jolloin RautU sijoittui 

13:ksi. Seuraavana 

vuonna maakunta-

viestiin saatiin 

kolme poikien 

joukkuetta. Ykkös-

joukkue sijoittui 

komeasti neljän-

neksi. Siinä hiihti-

vät Tero Noronen, 

Elias Vauhkonen, 

Joonatan Salpakari 

ja Olli Laitinen. 

Kakkosjoukkue si-

vakoi seitsemän-

neksi joukkueella 

Sami Larilahti, 

Aaro Turkki, Ilari Kuosmanen ja Niko Korho-

nen. Samana vuonna Rautalampi oli seitsemäs 

myös koululaisten maakuntaviestissä. Joukku-

eessa hiihtivät ykkös- ja kakkosjoukkueiden 

jäsenten lisäksi Emilia Silkkola, Iida-Sofia 

Korhonen, Valtteri Vauhkonen ja Juuso Sal-

pakari. 

Vuonna 2014 maakuntaviestiin RautU sai poi-

kien ja tyttöjen joukkueet samalla rungolla. 

Pojat hiihtivät kolmanneksi. 

Vielä paremmaksi meni vuonna 2016. Tyttö-

jen joukkue kiiti pronssille joukkueella Sanni 

Korhonen, Anni Lindsberg ja Rita Pentikäi-

nen. Pojat sijoittuivat neljänneksi Tero 

Norosen, Olli Laitisen ja Elias Vauhkosen 

viestijoukkueella. 

Paras maakuntaviestivuosi oli 2017, jolloin 

Anni Lindsberg, Jenna Siikavirta ja Inka 

Toikkanen voittivat tyttöjen sarjan. 

Vuonna 2018 Vieremällä Inka Toikkanen, 

Mira Laitinen ja Jenna Siikavirta toivat vies-

tistä pronssia. 

 

Rautalammin Urheilijoiden aktiivi-

hiihtäjät 2000-2019 
 

Rautalammin Urheilijoiden 

nimissä muissa kisoissa kil-

pailleet nuortensarjoihin tai 

Hopeasompa-ikäisiin kuulu-

neet: 

 
SM- kilpailuihin osallistu-

neet RautU:n hiihtäjät:  

 

Markus Oksanen 2000–2002, 

Juha Nyyssönen 2000–2003, 

Tiina Hänninen 2000, Mikko 

Vauhkonen (ah) 2000, Jouni 

Korhonen 2001–2003, Jenni 

Korhonen 2001–2002, Jani 

Noronen 2008–2009, Toni 

Noronen 2008–2009. 

Iida-Sofia Korhonen 2016–2017, Emilia Silk-

kola 2017–2019.  

 
Hopeasompaloppukilpailuihin osallistuneet 

ikäkausihiihtäjät:  

 
Jonna ja Jenni Korhonen, Iina Rahkonen, Olli 

Raatikainen, Toni ja Jani Noronen, Jarkko 

Koivistoinen, Teemu Noronen, Ida-Sofia Kor-

honen, Roope Pentikäinen, Valtteri Vauhko-

nen, Emilia Silkkola, Roosa Pentikäinen, Tero 

Noronen, Saku Toikkanen, Niko Korhonen, 

Olli Laitinen, Elias Vauhkonen. Eveliina 

Lindsberg, Inka Toikkanen ja Sanni Korho-

nen.  

Emilia Silkkola ja Iida Korhonen 
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Piirin hiihtomestaruuskilpailuissa mita-

leille ovat sijoittuneet: 

 

2014 T8 Inka Toikkanen kultaa. P14 Valtteri 

Vauhkonen hopeaa. P14 viestihiihto hopeaa 

Roope Pentikäinen, Tero Noronen, Valtteri 

Vauhkonen.  

2015 N10 viestihiihto, kultaa joukkueella 

Anni Lindsberg, Saaga Laitinen ja Inka Toik-

kanen.  

P14 viestihiihto, pronssia joukkueella Tero 

Noronen, Saku Toikkanen ja Niko Korhonen.  

Henkilökohtaisilla matkoilla N15 Ida-Sofia 

Korhonen saavutti kultaa. M12 Elias Vauhko-

nen oli toinen ja Joonas Salpakari kolmas. 

N10 Anni Lindsberg oli kolmas.  

2016 Inka Toikkanen, Ida-Sofia Korhonen ja 

Elias Vauhkonen olivat pronssilla. N12 vies-

tissä joukkue Eveliina Lindsberg, Sanni Kor-

honen ja Rita Pentikäinen oli kolmas. 

2017: Siilinjärvellä Henkilökohtaisilla mat-

koilla. pronssia N:12 Inka Toikkanen ja N15 

pronssia Eveliina Lindsberg 

2018: Vieremällä Henkilökohtaisilla mat-

koilla pronssia N:12 Inka Toikkanen ja prons-

sia N:15 Eveliina Lindsberg 

2019: Maaningalla Henkilökohtaisilla mat-

koilla pronssia N:16 Eveliina Lindsberg 

 

Viikkohiihdoista Vuokattiin 

Keskiviikon viikkohiihdoista Latsinmäellä on 

alkanut monen rautalampilaisen edustushiih-

täjän ura. Iso osa hiihtojaoston toimintaa on-

kin lasten ja nuorten harjoitusten järjestämi-

nen. 

Viikkohiihtoja pidetään vuodessa noin kym-

menen kertaa. Sarjoja on kolmivuotiaista 17-

vuotiaisiin. 

Nappulahiihtäjille sekä ikäkausi- ja nuorten-

sarjalaisille Rautalammin Urheilijat ovat jär-

jestäneet harjoittelua ja valmennusta. 

Yhteisharjoitusten vetäjinä ovat toimineet 

muun muassa Risto Kuusimäki, Jouni Korho-

nen, Janne Mensonen, Ismo Noronen, Mikko 

Vauhkonen, Jani Silkkola, Ari Jetsonen, Timo 

Lindsberg ja Tuomas Kullaa.   

Ensilumen harjoitusleirejä Rautalammin Ur-

heilijoiden nuorille hiihtäjille pidettiin Saari-

selällä, Vuokatissa ja Rautavaaralla. Ennen 

varsinaisen hiihtokauden alkua hiihtotuntu-

maa etsittiin muun muassa Leppävirran hiih-

totunnelista.  

Seura on tehnyt paljon talkootyötä kilpailutoi-

minnan tueksi. Seura esimerkiksi maksaa ak-

tiiviurheilijoille kisapuvut, lämmittelypuvut ja 

lisenssimaksut.  

Voitelutuella voittotaisteluun 

Voitelutuki kisapaikalla on ollut RautU:n 

2000-luvun iso panostus hiihtäjille. Jokainen 

seuran jäsen saa halutessaan voiteluttaa suk-

sensa optimaaliseen kisakuntoon kilpailupai-

kalla seuran hankkimilla voiteilla.  

Mikko Vauhkosen auto oli seuran omana voi-

teluautona kisoissa ennen kuin Suomen maa-

joukkueellakaan oli omaa voiteluautoa. Sprin-

terissä oli sähköt ja voitelupukit sisätilassa. 

”Voidaan sanoa, että se aiheutti paljon ihme-

tystä ja puhetta kisapaikoilla”, kertovat Risto 

Kuusimäki ja Ismo Noronen hiihtojaostosta. 
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2000-luvun alun urakoijia voitelutiimissä oli-

vat Kari Rahkonen ja Ismo Noronen. Myö-

hemmin työtä jatkoivat Timo Lindsberg, Jani 

Silkkola ja Mikko Vauhkonen. 

Ylläkselle hiihtämään 

Rautalammin Urheilijat ovat tarjonneet use-

amman kerran kaikille rautalampilaisille 

suunnattuja voitelukursseja. 

Muuta hiihtojaoston kaiken kansan liikuntaan 

aktivoivaa toimintaa on kaikenikäisille- ja 

kuntoisille tarkoitetut hiihto- ja lasketteluret-

ket Ylläkselle. Rautalampilaiset ovat jo oppi-

neet merkitsemään kalenteriinsa viikon 13 sitä 

varten. Retkien vetäjänä on toiminut Risto 

Kuusimäki.  

 

Hiihtojaoston toimijat 

Jaoston pitkäaikaisimpia toimijoina ovat vuo-

desta 2000 alkaen olleet puheenjohtaja Kalevi 

Jämsinen, sihteerinä Seija Korhonen ja jäse-

nenä Risto Kuusimäki. He jatkavat jaostossa 

edelleen. 

Muina hiihtojaoston jäseninä ovat toimineet 

Keijo Koivistoinen ja Hannu Raatikainen 

(2000–2011), Ismo Noronen ja Lassi Tarkiai-

nen vuodesta 2003 alkaen. He jatkavat edel-

leen. 

Lyhyempiaikaisia jaoston jäseniä ovat olleet 

Risto Vauhkonen (2000–2009), Rauni Korho-

nen (2000–2007), Ahti Kärkkäinen (2000–

2005), Kauko Korhonen, Eero Hänninen ja 

Seppo Laitinen (2000–2003), Eila Jäntti 

(2000–2002), Kari Rahkonen (2002–2007), 

Ari Parviainen (2002–2006), Mikko Hakka-

rainen (2013–2016) ja Päivi Heikkinen 2016-

2017. 

Nykyisin jaoston jäseninä jatkavat lisäksi 

edelleen Mikko Vauhkonen (2010 alkaen), 

Jani Silkkola (2011 alkaen) sekä Hanna Toik-

kanen, Timo Lindsberg ja Päivi Heikkinen 

(2016 alkaen). 

Merkittävälle joukkueelle näkymätöntä ja nä-

kyvää työtä ovat tehneet juoksevien asioiden 

ylläpitäjän roolissa 2000 luvulla Rauni Kor-

honen ja Tuula Noronen. 

Tunnustuspalkinnot ja kiertopalkin-

not 

Rautalammin Urheilijoiden hiihtojaostolla on 

nuorille hiihtäjille tunnustuspalkintoja sekä 

ikuisesti kiertäviä kiertopalkintoja. Inkerin ja 

Onnin pytyt ovat tulleet seuralle lahjoituksena 

Inkeri ja Onni Tuoviselta. NURETO-pytyn on 

lahjoittanut K-kauppias Kari Nuorento. Reino 

Räikköseltä ja Irma Hakkaraiselta puolestaan 

on Reinon ja Irman pytyt. 

Janne ja Seija, tuttu näky viikkohiihdoissa 

Tämä ei ole se voiteluauto, vaan perusvoiteluapua kisa-
paikalla. 
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Vuosittain järjestetyissä hiihtokauden päättä-

jäisjuhlassa on jaettu aktiivisuuspalkinnot 

viikkohiihtoihin ja harjoituksiin osallistuneille 

urheilijoille.  Aktiivisesti kilpailuihin osallis-

tuneet urheilijat ovat saaneet kannustusstipen-

dejä. 

Inkerin ja Onnin pyttyihin ansioitu-

neet: 

2000 Jonna Korhonen ja Robert Jalonen 

2001 Mira Hämäläinen ja Robert Jalonen 

2002 Iina Rahkonen ja Jani & Toni Noronen 

2003 Etta Hänninen ja Olli Raatikainen 

2004 Tiina Partanen ja Jarkko Koivistoinen 

2005 Henni Halttunen ja Ville Kotro 

2006 Alli Halttunen ja Teemu Noronen 

2007 Alli Halttunen ja Aleksi Sahlberg 

2008 Anni Laitinen ja Kristian Kögel 

2009 Nina Kuikka ja Markus Silkkola 

2010 Eveliina Saavalainen ja Tero Noronen 

2011 Emilia Silkkola ja Elias Vauhkonen.   

2012 Sara Karvinen ja Olli Laitinen 

2013 Iida-Sofia Korhonen ja Eetu Malaska 

2014 Emilia Silkkola ja Elias Vauhkonen 

2015 Anni Lindsberg ja Olli Laitinen 

2016 Matja Heinoja ja Niko Toikkanen 

2017 Emilia Röntynen ja Ilari Laitinen 

2018 Hilda Lehtolainen ja Aulis Korhonen   

 

NURETO-pyttyyn kiinnityksen saa-

neet:  

2001 Jouni Korhonen 

2002 Jonna Korhonen 

2003 Jonna Korhonen 

2004 Olli Raatikainen 

2005 Jarkko Koivisto 

2006 Jani Noronen 

2007 Jani Noronen 

2008 Toni Noronen 

2009 Jani Noronen 

2010 Teemu Noronen 

2011 Tero Noronen 

2012 Elias Vauhkonen 

2013 Joonatan Salpakari 

2014 Valtteri Vauhkonen 

2015 Elias Vauhkonen 

2016 Inka Toikkanen 

2017 Emilia Silkkola 

2018 Inka Toikkanen   

Reinon ja Irman pyttyyn kiinnityk-

sen saaneet: 

2003 Jouni Korhonen ja Mira Hämäläinen.  

2005 Jani & Toni Noronen 

2006 Jussi-Pekka Ylönen ja Aino Utriainen 

2007 Ville Vilkki ja Annastiina Sahlberg 

2008 Kalle Hänninen ja Roosa Hämäläinen 

2009 Valtteri Vauhkonen ja Alina Tarvainen 

2010 Alex Zerbinati ja Elina Sahlberg 

2011 Sami Larilahti ja Eveliina Lindsberg 

2012 Niko Korhonen ja Riikka Suuronen 

2013 Saku Toikkanen ja Inka Toikkanen 

2014 Tero Noronen ja Sanni Korhonen 

2105 Niko Korhonen ja Roosa Pentikäinen 

2016 Saku Toikkanen ja Jenna Siikavirta 

2017 Olli Laitinen ja Eveliina Lindsberg 

2018 Olli Laitinen ja Eveliina Lindsberg  

Hiihtojaosto 2018 

Puheenjohtaja/johtokunnan jäsen: Kalevi 
Jämsinen 

Varapuheenjohtaja: Ismo Noronen 

Sihteeri: Seija Korhonen 

Jäsenet: 

Päivi Heikkinen 

Risto Kuusimäki 

Jani Silkkola 

Lassi Tarkiainen 

Mikko Vauhkonen 

Hanna Toikkanen 

Timo Lindsberg 

Toni Korhonen  
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SUUNNISTUS 
 

Rautalammin suunnistuksessa näkyy 1990-lu-

vun lopussa kisaväsymys kahden suuren 

suunnistustapahtuman organisoimisesta. 

Suunnistusjaosto oli vuonna 1988 järjestänyt 

Rautalammilla ryhmä 2 SM-kilpailut yhdessä 

Kuopion Suunnistajien kanssa. Heti perään 

vuonna 1991 oli vuorossa nuorten avoimet 

Pohjoismaiden mestaruuskisat yhteistyössä 

Hankasalmen Hangan kanssa.  

”Se kaikki verotti jaoston talkoointoa. Toinen 

merkittävä syy oli aktiivisuunnistajien muutto 

paikkakun-

nalta. Vetäjä-

pula aiheutti 

toiminnan hii-

pumisen”, ker-

too jaoksen 

puheenjohtaja 

Terho Oksa-

nen. 

Viikkorastit 

Suonenjoen 

kanssa 

2000-luvun al-

kuvuosina 

Rautalampi al-

koi järjestää 

viikkorasteja yhdessä Suonenjoen kanssa. 

Harjoituksissa kävi 15-25 suunnistajan aktii-

vijoukko. Viikkorasteista kolme järjestettiin 

Rautalammilla. 

Nuorten oravapolkuja juostiin urheilukentän 

viereisessä maastossa viisi kertaa kesässä. 

Neljä oravapolkulaista eteni kansallisiin kisoi-

hin, joissa jokainen läpäisi ratansa.   

Jukolan viestissä RautU:n värit ovat näkyneet 

koko 2000-luvun. Ensimmäisellä vuosikym-

menellä vauhti riitti sijoille 500-700. 

Esimerkiksi Asikkalan Jukolassa vuonna 

2002 RautU oli jälleen paras sisäsavolainen 

joukkue sijalla 530, kun kisassa oli noin 1200 

joukkuetta. Joukkueessa juoksivat Mikko 

Kärkkäinen, Aapo Varis, Terho Oksanen, 

Pekka Hyvönen, Tauno Tolmunen, Markku 

Utriainen ja Eero Kärkkäinen. 

Seuraavana vuotena Sulkavalla RautUlla oli 

jopa kaksi joukkuetta miesten Jukolassa ja 

kumpikin sai kilpailun läpi. Ykkösjoukkueen 

sijoitus oli 570 ja kakkosjoukkueen 860. 

 

Savo-Karjalasta Keski-Suomeen 

RautU vaihtoi 

vuonna 2000 alu-

etta Savo-Karja-

lasta Keski-Suo-

meen lyhyempien 

kisamatkojen ja 

vilkkaamman toi-

minnan takia. 

Joukkueena RautU 

osallistui Keski-

Suomen maakunta-

suunnistuksen ai-

nakin vuoteen 

2006 asti. Kansal-

lisissa kisoissa on 

kiertänyt viitisen 

aktiivia.  

Vetäjäpulan takia oravapolkutoiminta joudut-

tiin lopettamaan 2010-luvulle mennessä. Viik-

koharjoitukset ja karttojen päivitykset järjes-

tää Suonenjoen Vasama. RautU:n suunnistajat 

ovat päässeet ilmaiseksi osallistumaan niihin. 

Viime vuosina rautalampilaisia on ollut viik-

korasteilla yhdestä seitsemään suunnistajaa. 

Kilpailuvuoden tärkein tapahtuma, Jukolan 

viesti, pysynyt RautU:n ohjelmistossa kautta 

vuosien. Sijoitus on pudonnut sijoille 700-

1000. Tosin joukkueiden lukumääräkin on 

noussut lähelle 2000 joukkuetta. 
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Juuri nyt suunnistukseen tarvittaisiin uusia ak-

tiiveita. RautU:sta ei ole vuosiin ollut kisoissa 

kävijöitä eikä seura enää kuulu Suunnistusliit-

toon. 

”Jukolan viestiin on osallistuttu vuosittain, 

mutta henkilökohtaisiin sarjoihin ei ole ollut 

lähtijöitä. Kuntosarjassa on jokunen osallistu-

minen. Vaatisi ”vanhoilta” liian kovaa panos-

tusta elvyttää toiminta”, sanoo Terho Oksa-

nen.  

Suunnistushuiput Hanhiniemessä 

2019 

Kesällä 2019 Rautalammin Hanhiniemessä 

nähtiin huippusuunnistusta Suonenjoen Vasa-

man järjestämissä keskimatkojen MM-katsas-

tuksissa. Juhannusviikon Savon Sanomat ker-

too, että kisoihin oli ilmoittautunut 132 kisaa-

jaa ympäri Suomen. 

Hanhiniemen kisa oli painoarvoltaan tärkein 

katsastus ennen Norjan 2019 MM-kilpailuita. 

Niin kovatasoista suunnistuskisaa ei Rauta-

lammilla ole aiemmin järjestetty. 

Rautalammin maastot kestävät vertailun ko-

vassakin seurassa. Suonenjoen Vasaman rata-

mestari Sami Lyytisen mukaan Hanhiniemi 

muistuttaa harvinaisen paljon Norjan Östfjol-

dia, missä MM-kisat elokuussa järjestettiin. 

 

Suunnistusjaosto 2018 

Puheenjohtaja: Pekka Hyvönen 

Sihteeri/johtokunnanjäsen: Terho Oksanen 

Jäsen: Markku Utriainen 
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JOUSIAMMUNTA 
2008- 
 

Rautalammin Urheilijoiden jousiammuntaja-

oston ensimmäinen puheenjohtaja Seppo 

Puoskari sai kipinän lajiin jo pikkupoikana 

Juuassa toimittuaan kaverinsa kanssa nuoli-

poikina jousiampujien harjoittelupaikalla. 

Muita perustaja-aktiiveja Rautalammilla oli-

vat Miika Sikkilä ja Janne Hirvonen. 

Kesällä 2007 Rautalammilla pidetty jousiam-

munnan esittelykurssi oli hyvä pohja harras-

tuksen vakiinnuttamiseen paikkakunnalle. 

Jousiammunta hyväksyttiin Rautalammin Ur-

heilijoiden omaksi jaostoksi syyskokouksessa 

2008. 

 

 

 

 

 

 

Treenipäivänä torstai 

Jaoston toimintamallina on ollut harjoittelu. 

Treenipäiväksi vakiintui ensin torstai. Ke-

väästä syksyyn jousiampujat ovat treenanneet 

ampumista urheilukentällä FITA-hyväksyttyi-

hin jousiammuntatauluihin 30-, 50-, 70- ja 90 

metrin matkoilta. Talviharjoittelupaikka on 

lukion salilla 18 metrin matkalta.  

Jousiammuntajaoston ansiosta Rautalammin 

lukiolaisilla on ollut hyvä mahdollisuus tutus-

tua jousiammunnan alkeisiin.  Lukion valin-

naisliikunnasta on tullut useana vuonna 15-16 

opiskelijan ryhmä kokeilemaan seuran harjoi-

tusjousta.  
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Jousiammuntaa eräleirillä 2015 

Vuosi 2015 oli jaoksella varsin toimelias. Ak-

tiivijäsenet opastivat elokuussa jousiammun-

taa ensin nuorten eräleirillä Kerkonkoskella ja 

sitten kansainvälisellä Lions-leirillä Törmä-

lässä. Lukiolaisryhmä mukaan laskien RautU 

opasti silloin jousiammunnan alkeet 60 nuo-

relle.  

Vuonna 2017 harrastajamäärä nousi niin, että 

jousiampujat varasivat lukion salista torstain 

lisäksi sunnuntai-iltapäivävuoron. Harjoituk-

sissa on ollut kahdesta kymmeneen osallistu-

jaa ja moni uusi aloittelija on käynyt testaa-

massa harjoitusjousta. 

”Lajin vaativuuden takia harjoituksia on jär-

jestetty lähinnä yli 12-vuotiaille. Suurin osa 

jousiammuntajaoston jäsenistä on aikuisia”, 

kertoo Mikko Pajunen.  

Seurakisat 2017 

Viime vuosina jaostolaiset ovat käyneet seu-

raamassa lähiseudun kansallisen tason jou-

siammuntakilpailuita. Myös ryhmäopastusta 

ja lajiin tutustumista lisättiin.   

Loppuvuodesta 2017 seuran jäsenluku ylitti 

kilpailutoiminnalle järkevän määrän, joten ja-

osto pystyi järjestämään kahdet seuran sisäiset 

kisat. Kilpailusarjoina oli juniorit, harrastesar-

jat naisille ja miehille sekä kilpasarja. 

Vuonna 2018 jousiampujilla oli muutama 

kuukausikilpailu. Niistä saa hyvää kokemusta 

kansallisen tason kisoihin, jos Rautalammin 

jousiampujat joskus sellaiseen osallistuvat. 

Aktiivijäseninä vuosien varrella ovat olleet 

Seppo Puoskarin, Miikka Sikkilän ja Janne 

Hirvosen lisäksi Mikko Pajunen, Aino Utriai-

nen ja Essi Sjöberg. 

 

 

 

Jousiammuntajaosto 2018 

Puheenjohtaja: Seppo Puoskari 

Johtokunnan jäsen: Mikko Pajunen 
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ALAMÄKILUISTELU 
2016- 

 

Alamäkiluistelu on jaostona nuori, mutta sen 

toiminta on näkynyt maailmanlaajuisesti. 

Maailmanlaajuisesti harvinaista on myös sen 

vahva juniorityö. Alamäkijaosto päätettiin pe-

rustaa RautU:n syyskokouksessa 2016 sa-

malla lakkautetun frisbeegolf-jaoston tilalle. 

Rautalampi on ollut etunenässä alamäkiluiste-

lukisojen järjestämisessä. Niitä on järjestetty 

Rautalammilla vuodesta 2015 eli yhtä kauan, 

kuin lajilla on ollut lajiliitto Suomessa.  

MM-pistesijoja 2017 

Rautalammin parhaat alamäkiluistelijat napsi-

vat vuonna 2017 pistesijoja maailmanmesta-

ruussarjan Red Bull Crashed Ice -kisoissa.  

 

Kilpatasolla oli silloin noin 15 alamäkiluiste-

lijaa. 

 

SM-kisoissa he näkyivät komeasti: 

kolme eli Juuso Koikkalainen, 

Petri Kääriäinen ja Erkki Jaamalai-

nen sijoittuivat kymmenen parhaan 

joukkoon. Tahkon osakilpailussa 

Koikkalainen pääsi jopa hopeasi-

jalle. 

RautU oli mukana rakentamassa 

Rämäkän vuoden 2017 Riders Cup 

-tapahtumaa, joka onnistui jälleen 

hyvin ja keräsi parituhatta katsojaa. 

Kisaan osallistui yli 150 laskijaa 

mukanaan maailman huiput, kuten 

lajin silloinen hallitseva maailman-

mestari Cameron Naasz. 

 

Uusi rata Turkkilanvuorelle 

2018 

Seuraavana vuonna rautalampilai-

set kiersivät kisoja muun muassa 

USA:ssa, Venäjällä, Ranskassa ja 

vielä joulukuussa uuden MM-kauden aluksi 

Japanissa. Tuloksena oli useita sijoituksia 64 

parhaan joukossa maailmancupissa ja Riders 

cupeissa sijoituksia kärkikymmenikköön. 

Fenway Park ja sen tunnelma olivat huikea kokemus Team Timmille helmikuussa 
2019. Juho Oinonen oli Bostonissa 52., Erkki Jaamalainen 53. ja Petri Kääriäinen 
laski sijalle 68. 
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Iso urakka vuonna 2018 oli radan rakentami-

nen pika-aikataululla urheilukentän luokse. 

Siinä helmikuun lopussa järjestettiin SM-ki-

sat, jossa Petri Kääriäinen pääsi finaaliin ja si-

joittui siinä neljänneksi. Elias Vauhkonen 

voitti juniorien SM-kisan. 

Maaliskuussa kauden päätti Rautalampi-cup, 

joka on ollut varsinkin junioreille mainio en-

sikosketus kisoihin. 

 

Timminä maailmalla 

 
Rautalammin Urheilijoita maailmancupin ki-

soissa on edustanut Team Timmi, johon kuu-

luu perustaja Tuomas Kullaan lisäksi laskijat 

Erkki Jaamalainen, Juuso Koikkalainen, Petri 

Kääriäinen sekä Juho Oinonen.  

 

RautU:n Veeti Miskala ja Valtteri Vauhkonen 

osallistuivat Jyväskylän Red Bull Crashed Ice 

-kilpailun juniorisarjaan sekä useaan kansalli-

seen kilpailuun yleisessä sarjassa. 

Junioreiden SM 2018 Elias Vauhkonen osal-

listui myös yleiseen sarjaan kansallisessa kil-

pailussa.  

 

Junioreilla huikeat harjoittelumah-

dollisuudet 

 
RautU:n alamäkiluistelijoiden juniorivalmen-

tajina ovat toimineet Erkki Jaamalainen (pää-

vastuu) ja Petri Kääriäinen apunaan Valtteri ja 

Elias Vauhkonen sekä Veeti Miskala. 

Nuorille harrastajille on ollut luisteluharjoi-

tuksia tasaisella jäällä sekä lajiharjoittelua 

erilaisilla radoilla. Mäkiharjoitukset on aloi-

tettu heti kun rata valmistui. 

Erkki Jaamalaisen mukaan vastaavia harjoitte-

lumahdollisuuksia ei junioreilla ole missään 

muualla maailmassa. 

Kehitys onkin ollut huimaa. Lähes kaikki ju-

niorit ovat luistelleet Rautalampi Cup -kisoja 

ja vuonna 2018 juniorit osallistuivat myös 

SM-kisoihin. Kilpatason harrastajia junio-

reista oli parikymmentä. 

 

 

Petri ja Elias parhaita  

Alamäkijaoston vuoden 2018 parhaana urhei-

lijana palkittiin Petri Kääriäinen, joka kiersi 

lähes kaikki maailmancupin kisan sijoittuen 

usein 32 parhaan joukkoon. SM-kisoissa hän 

pääsi finaaliin ja oli siinä neljäs. 

Koko seuran parhaan urheilijana palkittiin 

Elias Vauhkonen, joka voitti kultaa Suomen 

mestaruuskisoissa nuorten sarjassa. Alamäki-

jaoston puheenjohtaja Erkki Jaamalainen pal-

kittiin Pohjois-Savon urheilugaalassa Rauta-

lammin vuoden liikuttaja -palkinnolla. 

 

Alamäkijaosto 2018 

Puheenjohtaja: Erkki Jaamalainen 

Sihteeri: Juho Oinonen  

Jäsenet: Mikko Vauhkonen, Tuomas Kullaa, 

Petri Kääriäinen, Juuso Koikkalainen 

 

 

  Vuoden 2019 ensimmäisissä junioriharjoituksissa oli 25 inno-
kasta laskijaa 
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SALIBANDY 2010-
2015 ja 2018- 
 

Antti Röntynen on nimi Rautalammin saliban-

dyinnostuksen takana. RautU sai salibandysta 

uuden jaoston vuonna 2010 ja RautU SB 

aloitti sarjapelit V-divisioonassa Savo-Karjala 

-lohkossa. 

Toisella kaudellaan se ei hävinnyt yhtään ot-

telua ja nousi IV-divisioonaan. Hallitseva ote 

jatkui sielläkin. 

Kaudella 2012-13 RautU SB voitti 18 ottelus-

taan 15 ja pelasi yhden tasapelin, vaikka jou-

tui pelaamaan kaikki turnauksensa vierasken-

tillä. Rautalammilta kun ei löydy tarpeeksi 

isoa liikuntasalia. 

Rautalampilehti 2013-05 kertoo, että, joukku-

een paras pistemies Arttu Matilainen sijoittui 

58 tehopisteellä sarjan pistepörssin toiseksi. 

 

 

 

 

III-divisioonaan 2013 

Keväällä 2013 Rautu SB siis nousi III-divisi-

oonaan joukkueella Jouni Huuskonen, Erkki 

Jaamalainen, Ossi Koppanen, Tero Korhonen, 

Ville Korhonen, Tuomas Kullaa, Jussi Mark-

kanen, Simo Markkanen, Arttu Matilainen, 

Janne Mensonen, Hugo Miskala, Aki Paana-

nen, Ville Paananen, Janne Poikolainen, Antti 

Röntynen, Pekka Röntynen ja Petri Virta. 

Maalivahteina toimivat Mikko Kannisto ja 

Ville Kupari. 

RautU haastoi Espoo Oilersin 

Kesällä 2013 Rautu SB kävi Helsingin Kansa-

laistorilla pelaamassa haasteottelun Espoon 

Oilersia vastaan. 

Pienois-Rautalampi matkusti silloin Helsin-

kiin Rautalampi takaisin maailmankartalle -

KOLMOSEEN!!! RAUTU VOITTAA IISKIN 4-2 JA  

NOUSEE ENSIKAUDEKSI KOLMOSEEN!! TORILLE! 
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markkinointitempauksen yhteydessä ja RautU 

SB sen mukana. 

Oilers ei ollut vähempää kuin nelinkertainen 

suomenmestari. Kyseisellä kaudella se oli si-

joittunut salibandyliigan runkosarjan viiden-

neksi.    

Vuosi 2015 sarjataukoa  

Ensimmäinen kausi kovassa seurassa meni 

joukkueelta varsin hyvin. RautU sijoittui 

kymmenen joukkueen sarjassa viidenneksi. 

Vuoden 2015 joukkue veti henkeä. Jaostokin 

lakkautettiin silloin, koska johtokuntaan ei 

saatu jäseniä. 

Pelaaminen kuitenkin jatkui. Rautu SB lähti 

syksyllä 2016 hiukan uudistuneella kokoon-

panolla ja kunnon taistelumielellä pelaamaan 

V-divisioonassa. Eikä turhaan. RautU SB var-

misti lohkovoiton ja suoran sarjanousun nelo-

seen jo ennen viimeistä kahden pelin kier-

rosta. 

IV-divisioonassa vastus oli tiukempaa. RautU 

SB joutui karsimaan sarjapaikan säilyttämi-

sestä, mutta voitti komeasti karsintapelinsä. 

Kauden parhaaksi pelaajaksi valittiin joukku-

een maali- ja pistepörssiä (16+9=25) dominoi-

nut hyökkääjä Väinö Jaamalainen. 

Jaostoksi taas vuonna 2018 

Syyskokouksessa 2018 salibandy pääsi Rauta-

lammin Urheilijoiden kahdeksanneksi jaos-

toksi. 

Kausi 2018-19 nelosessa sujui juhlavuoden 

arvoisesti. Tammikuussa RautU SB oli sarja-

taulukossa toisena ja hieno pelivire jatkui. 

RautU SB voitti maaliskuussa nousukarsinta-

ottelunsa ja nousi III-divisioonaan.  

Salibandyjaostolla on talvisin harrastesähly-

vuorot miehille ja naisille.  

 

 

Kauden 2018-2019 parhaat 

Syöttöpörssin ja pistepörssin voittaja: Erkki 

Jaamalainen 

Maalipörssin voittaja: Aki Paananen 

Kauden pelaaja: Riku Haukka 

Kauden raataja: Ville Korhonen 

Kauden tsemppari: Pasi Sinisalo 

Kauden tulokas: Onni Hänninen 

Kauden hymypoika: Jussi-Pekka Vepsäläinen 
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2000-luvulla  
lopettaneet jaostot 
 

Vaikka jaosto lopetetaan, se ei välttämättä tar-

koita harrastuksen loppumista. Esimerkiksi 

RautU SB pelasi vuodet 2016-18 täysillä sar-

japelejä ilman jaostoakin. 

Jääkiekko jäi jaostoista pois 2000-luvun 

alussa, kun III-divisioonan joukkueet alkoivat 

siirtyä halleihin. Kaudella 2001-2002 RautU:n 

edustusjoukkue oli noussut III-divisionaan 

Savon lohkossa. Sen jälkeen sarjapelaaminen 

hiipui. 

 

 

 

 

RaKoKi jatkaa treenaamista, mikäpä konkari-

kiekkoilijoita pysäyttäisi. Sillä on harjoitukset 

kotikaukalossa kolmesti viikossa ikäjakau-

malla 15-60 vuotta. 

Ryhmänvetäjänä perustamishetkellä veti Ossi 

Mizy Maukonen. Nykyisin toimintaa johtaa 

Ari Viri Virta, joka on RaKoKin pitkäaikaisin 

vetäjä. 

Konkarit eivät pelaa sarjoissa, mutta osallistu-

vat harkinnanvaraisesti yksittäisiin turnauk-

siin. Joukkueen oma vuosittainen turnaus 

Rautalammilla on Talviklassikko. Talvien 

lauhuus on tosin useana vuotena vesittänyt 

järjestelytyöt.  

Vuonna 1999 RaKoKi saavutti harrastekiek-

koilun SM-turnauksessa Loimaalla pronssia 

lopputurnauksen ainoana luonnonjääjoukku-

eena. Vastustajina oli varsin nimekkäitä liiga-

pelaajia, kuten Pekka Marjamäki ja Timo 

Susi. 

Ringettevuorokin on pyörinyt kentällä. 

Vuonna 2014 juniorijääkiekkoilu lähti uuteen 

nousuun. RautU:n juniorit ovat pelanneet har-

joitusotteluita Kerkonkosken kanssa vuodesta 

2015. Valmentajina toimivat Janne Mensonen 

ja Väinö Jaamalainen. 

Frisbeegolf-jaosto perustettiin vuonna 2014 

ja se toimi RautU:ssa kaksi vuotta.  

Myöskään yleisurheilujaostoa ei RautU:lla 

enää ole. Se lakkautettiin 2002-05. Vuonna 

2006 kauden parhaana palkittiin maratoonari 

Teuvo Pöntynen. 

Muut jaostot pyörittävät kesäkeskiviikkoisin 

vuorotellen yleisurheilun viikkokisoja. Ne ja 

kahden lajin moniotteluna toimivat Hippo-ki-

sat ovat lapsiperheille kesän kohokohtia. 

RaKoKi Loimaan pronssireissulla, alarivissä 

vasemmalta Jani Kuikka, kapteeni Risto Laiti-

nen, Antti Haanpää, Pekka Sikanen, Ossi Han-

hijoki, Juha Lahti, Reijo Hämäläinen, Aki Virta 

ja Hannu Hyvönen. 

Ylärivissä seisovat vasemmalta Tommi Hänni-

nen, Vesa Hanhijoki, Jarno Jääskeläinen, Arttu 

Sikanen, Jouko Turpeinen, Ossi Maukonen, 

Juha Tikka, Vesa Korhonen, Tommi Raitaluoto, 

Tuomo Hänninen, Jari Ojanen, Mika Haukka 

ja Simo Pakarinen. 


