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Suunnistusseura
Mesikämmenet r.y. 40 vuotta

Historiakatsaus 1967 – 2007
Ensin oli Mesikämmen-viesti
Helsingin olympialaisissa vuonna 1952 oli luonnollisesti

paljon kansainvälisten tiedotusvälineiden edustajia, joten

mahdollisuus suunnistuksen tunnetuksi tekemiseen oli ole-

massa. Olavi Mannosen ja Arvo Ekin aloitteesta Elannon

Isku -niminen seura päätti järjestää kilpailun, joka saisi leh-

distön huomiota. Ensimmäinen Mesikämmen-viesti alkoi

olympiakesänä keskiyöllä Kauklahdesta edeten aamuun

mennessä Vihdin Sorkin ja Pirttimäen kautta Veikkolaan.

Viisiosuuksinen viesti kiersi sittemmin 10 vuotta ympäri

maata eri seurojen järjestämänä, tehden suunnistusurheilua

laajalti tunnetuksi.

Mesikämmenet r.y. perustetaan
Viisi vuotta Mesikämmen-viestin tarun päättymisen jälkeen

Kainuun rastiviikolla heinäkuussa vuonna 1967 todettiin,

että suunnistusurheilun organisaatio Helsingin kaupungis-

sa oli saneerauksen tarpeessa.

Suuri osa lajin harrastajista oli jakautunut useaan eri seu-

raan. Uuden erikoisseuran perustaminen oli ollut itämässä jo

jonkin aikaa niiden eri seuroihin ympäri Helsingin seutua levin-

neiden suunnistajien keskuudessa joilla oli halu ryhtyä

toimekkaampaan ja tuloshakuisempaan työhön suunnistuk-

sen hyväksi; oltiin sitä mieltä, että voimat tulisi keskittää koko-

naan uuteen suunnistuksen erikoisseuraan. Mesikäm-menet

r.y. perustettiin 29 henkilön voimin elokuun 29. päivänä 1967

edistämään ja kohottamaan suunnistusurheilua Helsingin kau-

pungissa. Perustamiskirjan allekirjoittivat Aarre Järvinen, Rei-

jo Laaksonen ja Onni Ilonen. Ilmoitus yhdistysrekisteriin jätet-

tiin 15.11.1967 ja oikeusministeriö merkitsi Mesikämmenet

r.y:n yhdistysrekisteriin 3.1.1968. Huomattava osa perustaja-

jäsenistä koostui Mellunkylän Kontion suunnistusjaoston ur-

heilijoista. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Olavi

Mannonen. Hänen jälkeen puhetta karhunpesässä ovat joh-

taneet Taisto Luostarinen, Tapio Reijula, Juha Penttinen, Kyösti

Saksman, Alpo Seppänen, Seppo Siirilä, Juhani Lantela, Sep-

po Vehkamäki, Matti Laitinen, Kalle Tolonen, Eija Laurikainen,

Tuomo Romula ja Ossi A Saarinen.

Toiminta laajeni, rintama leveni, kärki
koveni ja oma paikka alkoi löytyä
Erityisesti 1970-luku oli nopean kehityksen ja kasvun ai-

kaa. Mannosen johdolla seuran toiminta lähti ripeästi käyn-

tiin. Lokakuussa 1967 jäseniä oli jo 75. Toukokuussa -68

osallistuttiin Tiomilaan. Jäsenmäärä kasvoi nopeasti, ja

vuoden 1968 Mäntsälän Jukolassa taivalsi viisi Mesikäm-

men-veljessarjaa. Uusi suunnistuksen erikoisseura oli osoit-



10 MESIKÄMMEN 2 • 2007

tautunut tarpeelliseksi ja täytti siihen monilla tahoilla osoi-

tetut toiveet. Seuraavan vuoden aikana mukaan liittyivät

Helsingin Toverien ja Vuosaaren Viikinkien suunnistajat sekä

vahva Eräkärpät. Pääkaupungin hajanaiset ryhmät olivat

näin tulleet Mesikämmenviirin alle.

Kahdessa vuodessa Mesikämmenet oli kasvanut yhdeksi

Etelä-Suomen mahtiseuraksi. Seuramme suunnistajat ovat

seuran perustamisesta alkaen ottaneet osaa pm-, SM-,

MM-suunnistuksiin, Jukola- ja Tiomila-viesteihin sekä kan-

sallisiin ja kansainvälisiin kilpailuihin eri puolella maailmaa.

Vuonna 1969 Mesikämmenet nappasi SM- pronssia

viestisuunnistuksessa. Vuonna 1970 Pekka Kokkonen ja

Eila Rintanen suunnistivat SM-kisoissa hopeaa, joten seura-

luokittelupisteitä alkoi tulla. Seuran toiminta laajeni ja mo-

nipuolistui tasaiseen tahtiin. Mesikämmenet nousi viidessä

vuodessa valioluokan seuraksi ollen vuonna 1972 kuudes

ja vuonna 1973 neljäs seurojen välisessä SM-piste-

taulukossa. Sokerina pohjalla vuoden 1972 toiminnalle oli,

kun Pekka Kokkonen uusi SM-kultansa yösuunnistuksessa.

Vuonna 1973 seura kasvoi, rintama leveni ja kärki koveni.

Veikko Huhtinen edusti Suomea MM-tasolla, ja Hämeen-

linnan Jukolassa Mesikämmenet olivat seitsemän joukku-

een voimalla mukana. Pekka Kokkonen otti jälleen yö-SM

mestaruuden. M43-sarjan viestivoittojen sarja sai alkunsa

SM-kisoissa vuonna 1973 Rovaniemellä; Mesikämmenet

kahmivat mestaruudet myös vuosina -74, -75 ja -76. Pm-

mitaleita vuonna 1973 kertyi 48, ja luokiteltuja suunnistajia

seurassa oli 75.

Vuonna 1974 tehtiin seuran organisaatiossa parannuk-

sia; perustettiin jaostoja huolehtimaan itsenäisesti omasta

alueestaan. Hiihtosuunnistus oli vuonna 1974 seuras-

samme vahvoilla. Veikko Huhtinen hiihtosuunnisti MM- esi-

kisoissa sijalle 6. Pekka Kokkonen nappasi nyt SM-kultaa

vaihteeksi ylipitkillä, viestivoiton lisäksi. Myös Elli Luoma voitti

Suomen mestaruuden. Vuonna 1974 Mesikämmenet oli

seuraluokittelupisteissä viides, ja pm-mitaleita saatiin yh-

teensä 74. Lisääntyvässä määrin työskenneltiin nuorten

hyväksi; järjestettiin leirejä sekä kerhoiltoja, ja nuorten osuus

jäsenistössä kasvoi komeasti. Silloisen puheenjohtaja Kyösti

Saksmannin johdolla luotiin luja ja kattava organisaatio, joka

pystyi huolehtimaan suurseuraksi kasvavan Mesikäm-

menien hoitamisesta. Vuosikymmenen lopulla tuli tavaksi

lähettää vähintään seitsemän joukkuetta Jukolaan ja luon-

nollisesti pysyä valioseurana. Vuonna 1995 saatiin

Mesikämmenleirissä juhlia seuran ensimmäistä maailman-

mestaria kun Eila Rintanen voitti Pietarin lähistöllä järjeste-

tyn Veteran World Cupin sarjassa D 60. Eila uusi tempun

Norjan Haldenissa ja nappasi maailmanmestaruuden myös

vuonna 2003. Mesikämmenien omassa MM-viestissä teh-

tiin myös urheiluhistoriaa vuonna 2003, kun Hanhi Hyvö-

nen voitti samassa viestissä sekä kultaa että hopeaa.

    Mesikämmenet siirtyivät uudelle vuosituhannelle rau-

hallisissa tunnelmissa ja iän tuoman kokemuksen turvin.

Seura oli löytänyt oman profiilinsa, jossa pääpaino on

veteraanisuunnistuksessa ja jossa alle 40-kymppiset ovat

ihan junioreita. Erikoistuminen on näkynyt myös kilpailu- ja
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muuna menestyksenä. Seuramme valittiin ESLUn alueen

2500 urheiluseuran joukosta vuoden seuraksi 1999.

Kilpailupuolelta esimerkkinä voidaan mainita se, että

Gubbetiomilassa on ollut tapana usean joukkueen voimal-

la hankkia menestystä, jonka sinettinä oli voitto vuonna

1999 sarjassa H55.  Seurassamme on nykyään ihan

vilisemällä SM-kisoissa hyvin menestyneitä pyörä-

suunnistajia, joista voidaan mainita mm. Matti-Juhani Lind,

Jukka Ihalainen, Rauli Pekkala ja Matti Laitinen.

Mesikämmenlehti
Mesikämmenlehteä on julkaistu vuodesta 1967 lähtien.

Alusta alkaen jäsenet ottivat lehden omakseen. Seurassa

oli ja on edelleen taitavia kynämiehiä ja naisia sekä oivalli-

sia kuvittajia; nimet Martti Martelius, Erkki Messo, Ape Jär-

vinen, Api Seppänen, Heimo Keskisaari, Anneli ja Raimo

Pitkänen, Mikko ”Fläsä” Koivusalo, Tuomo Romula ja Matti

”Ukki” Ottela (muutamia mainitaksemme) ovat kaikille

Mesikämmenlehden lukijoille tuttuja. Seuralehtemme erot-

tuu edukseen monessa suhteessa, ei vähiten upean

ulkoasunsa johdosta. Kiitos tästä kuuluu ensisijassa

Saksmannin Kössille ja Lundströmin Maralle. Onpa seura-

lehtemme jopa valittu Suomen parhaaksi. Mesikämmenlehti

on nykyisenä nettiaikana pitänyt hyvin pintansa. Seuralehti

on aina ollut paikalla kun Mesikämmenet ovat kilpailleet tai

muuten vaikuttaneet maailmalla tai kun ruotsinlaivalla on

tapahtunut jotain merkittävää, ja ovatpa lukijamme aina

saaneet tuoreen raportin esim. siitä miten Kilimanzaron

huipulla tuulee tai miten Pohjolan tuntureilla käydään kyl-

mää peliä.  Seuralla on myös omat kotisivut, joiden ylläpi-

dosta suurin kiitos kuuluu Mäkisen Atsolle.

Perinteitä
Vuonna 1977 myönnettiin ensimmäiset Mesikämmen

pienoislippu-standardit. Seuran traditioihin kuuluu MM-kil-

pailun, MM-yökilpailun ja MM-viestin järjestäminen. Lisäksi

1980-luvun loppupuolella vakiintui vuotena on onnistuttu

järjestämään myös MM-hiihtosuunnistus kilpailu. MM-

pyöräsuunnistus ja MM-kanootti-suunnistus tulivat 1990-

luvulla uusina kilpailuna mukaan valikoimaan. Normaali-

matkalla kisataan arvokkaista palkinnoista paitsi

nopeimpien, niin myös hitainpien kesken; pitkän radan

kestävimmälle suunnistajalle luovutetaan norsupalkinto, eli

kunnia vetää kivirekeä seuraavat 365 päivää. Perinteisiin

kuuluvat myös seuraottelut; 1970-luvulla kamppailtiin Hel-

singin Suunnistajia, Keravan Urheilijoita ja Kymin Suun-

nistajia, 1980 -luvuilla lähtien Helsingin Poliisi-Voimailijoita

vastaan.

Karttoja
Mesikämmenet on tehnyt ja teettänyt koko toiminta-aika-

naan ahkerasti suunnistuskarttoja yksin ja yhteistyössä

muiden seurojen kanssa. Olemmepa tehneet suunnistus-

kartan Espanjassakin. Nykyään meillä on suunnistuskarttoja

Helsingin, Sipoon, Espoon, Kirkkonummen ja Vihdin kun-

nan alueelta.
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Mesikämmenet kilpailunjärjestäjänä
Mesikämmenet on pääsääntöisesti järjestänyt ainakin yh-

den kansallisen tai kansainvälisen suunnistuskilpailun vuo-

sittain. Muun muassa vuonna 1979 järjestimme kilpailun

Espanjan Los Pacosissa. Seuramme on myös kokenut yri-

tys- ja puulaakisuunnistuskilpailujen järjestäjä; esimerkki-

nä voidaan mainita pankki- ja vakuutusväen sekä rakennus-

väen suunnistuskilpailut. Lisäksi järjestimme Helsinki-rastit

-nimellä tunnettuja kuntosuunnistuksia. Jo vuonna 1970

Mesikämmenet sai kunnian toimia SM-kisojen isäntänä.

Vuonna 1973 järjestimme yhdessä Rasti-Haukkojen kans-

sa yli 800 osaanottajaa keränneet Petorastit. Vuonna 1979

järjestimme suuret kansainväliset kilpailut Sipoon

Hindsbyssä, ja Tampereen MM-kisoihin valmistautuville

Ruotsin ja Sveitsin MM-joukkueille katsastuskilpailut. Vuon-

na 1981 järjestimme ykkösryhmän SM-viestit Vihdissä.

Yhteistyössä Pihkaniskojen kanssa järjestimme 1980-lu-

vulla useana vuotena peräkkäin kaksipäiväiset Nike

Games´it ja sittemmin Pihkakämmen-suunnistukset. Fin 5

rastiviikko vuonna 1988 oli Mesikämmenille, kuten muille-

kin järjestävil le suunnistusseuroil le, tuloksell inen

voimainponnistus. Mesikämmenet on 1990- ja 2000-luvulla

järjestänyt kansallisia kilpailuja, pm- ja am-kisoja sekä yh-

teisöjen kilpailuja.

Valmennustoimintaa
Vuonna 1982 Mesikämmeniin perustettiin 15 -25 -vuoti-

aista lupaavista suunnistajista koostunut Teho-osasto. Val-

mentautumisen ohjaamisella ja seurannalla pyrittiin kokoa-

maan riittävä joukko kovatasoisia suunnistajia miesten ylei-

seen sarjaan viestimenestyksen saavuttamiseksi. Tuloksia

saatiinkin jo 1980-luvun alkupuolella. Vähintään yhtä tär-

keää kuin kilpailulliset tulokset, on Teho-osaston sisälle ja

liepeille syntynyt alakulttuuri; Blåbikan kundit käyvät mie-

lellään edelleen pokkaamassa pokaalit parempaan talteen,

juosten viestiosuuksia mm. “attentatlöp” tai “paukusta irti”-

taktiikkaa noudattaen. Viesteissä myönnetään kunnia-

mainintoja ennalta määrättyjen bonusjoukkueiden ohittajille,

ja bonusjoukkueen ohitseen päästänyt suunnistaja joutuu

laajan paheksunnan kohteeksi. Blåbikan kundit ovat myös

kunnostautuneet 2000-luvun molemmin puolin ja

iskukykyisinä käyneet sekä edustus- että ykkösjoukkueen

voimin myös Tiomilassa vääntämässä ruotsalaista rautaa

ja juoksemalla osuuksia Korv med bröd –taktiikkaa nou-

dattaen.

Tästä on hyvä jatkaa
Mesikämmenet haluavat kiittää kaikkia seuramme toimin-

nassa mukana olleita, unohtamatta niitä, jotka ovat toimin-

taamme tukeneet tai muulla tavalla olleet hengessä muka-

na. Mesikämmenet r.y. on vielä nuori urheiluseura ja sen

tekemä arvokas ja pyyteetön työ suunnistusurheilun hy-

väksi jatkuu. Mesikämmenien 40-vuotis-juhlavuoden toi-

mintakauden päättyessä seuraamme kuuluu 145 jäsentä.

Mesikämmenet r.y. on ensimmäisen luokan suunnistus-

seura.




