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Suoritin varusmiespalvelukseni 
16.10.1969-10.9.1970 Kouvolassa, 
Haminassa ja Vekaranjärvellä. Silloin 
tällöin kävin lenkillä intin aikana ja 
lomilla, mm. 10 km lenkkejä. Intissä oli 
hiihto-, juoksu- ja suunnistuskilpailuja.
Ks. lehtiuutinen vieressä.

       RUK:n kurssilla 133 (Pyhimys-kurssi) oli
mm. koulun n. 3 km maastojuoksu- 
mestaruuskilpailut 11.5. Osallistujia oli 
1119 . Voittaja 9.14. Olin 20. ajalla 10.16.
RUK:n 50-vuotisjuhlat 23.5.1970.
Isonympyränviesti 24.5. Mukana olin.
Legendaarisessa Kirkkojärven marssissa 
5.6. joukkueemme oli toinen. Helteinen 
päivä, osa joukkueen jäsenistä simahti, 
loppumatkalla kannoin kolmea kivääriä.
Torstaina 18.6. osallistuin koulun yleis-
urheilumestaruuskilpailuissa 3000 
metrin juoksuun. Osallistujia 10, olin 3. 
ajalla 9.52,6.       
’Hauskin’ kokemus oli olla 
hevosmiehenä useana 
päivänä kesäkuun alussa. 
Kymmeniä kilometrejä
ajelimme pollen kanssa 
vieden soppatykillä ruokaa
taisteluharjoituksiin. En muista syytä 
moiseen komennukseen. Sissijoukkueen
johtajana pääsin siviiliin.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/11/11/reserviupseerikoulu-marssii-ja-ampuu-rakapaita


Varusmiespalveluksen jälkeen aloitin opinnot Jyväskylän yliopistossa 
syyskuussa 1970 opiskellen englantilaista filologiaa, pohjoismaista 
filologiaa ja kasvatustiedettä. 

Vuodesta 1971 alkaen aloin laskea yhteen juoksukilometrejäni. Aika tiuhaan
kävin lenkillä. Asuin ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Saarijärventiellä. 
Tämän jälkeen Kortepohjassa. Tuomijärven ympäri (12,5 km) juoksin usein. 
Joskus kahdesti peräkkäin. Kilpailuviettiä ei näköjään ollut ennen kevättä 
1973.



Valmistumisen jälkeen olin kesätöissä Tuomiojärven leirintäalueella ja 
retkeilymajassa Vesilinnassa.
Syksyllä muutimme Kivijärvelle kieltenopettajiksi.
Naapuriasunnossa asui Unto Ahonen perheineen. 
Pian huomasimme molemmat, että näkyy tuo toinenkin käyvän 
lenkillä. Unto kertoi olleensa mukana ensimmäisessä Suomi-
juoksusssa Järvenpäässä vuonna 1972. 
Silloin tällöin lenkkeilimme yhdessä. Ensimmäisen 30 km lenkkini 
juoksin Unton kanssa syksyllä 1974. Monta yhteistä kisamatkaa aina 
Turkua myöten.

            Harjun kisat 20.5.1973. Jyväskylä.

https://www.ksml.fi/keski-suomi/Tuomioj%C3%A4rven-leirint%C3%A4alueen-uimaranta-lakkautetaan/240389
http://endurance.fi/suomi-juoksu/tulokset/1972.html
http://endurance.fi/suomi-juoksu/tulokset/1972.html
https://www.kivijarvi.fi/
https://vesilinna-restaurant.fi/


  

OLL = Opiskelijoiden 
Liikuntaliitto

Ensimmäinen kierros meni 60 
sekuntiin. Sitten simahdin.

https://oll.fi/


Ministeri Keijo Liinamaa oli mukana 
juoksemassa.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Keijo_Liinamaa


           

Hakiessani Kannonkosken kirjastotoimenjohtajan paikkaa v. 2003, asuin Yhdysvalloissa, josta 
soitin Kannonkoskella, Alpo Peltola sattui puhelimeen. Tuli puhe harrastuksista. Muistin 
kisanneeni Alpon kanssa. Kun sanoin, että tulokset ovat tallella, hän sanoi: ”Niin ovat minullakin.”
Tasavallan presidentti myönti armoitetulle hiihtomiehelle liikuntaneuvoksen arvonimen 
30.11.2012. Meillä oli kuntourheilumitalinäyttely kirjastossa v. 2007.

https://get.google.com/albumarchive/118148197767900567479/album/AF1QipMQLI36QZEhd3snaAfXfXoBgfaOek9tbT_EtFXv


           Ruissalo maraton 29.9.1974. Turku. 





Ruskahölkkä 13.10.1974. Kivijärvi



Impivaaranjuoksu 20.10.1974. Palojoki (Nurmijärvi)-Pirkkola (Helsinki)





   

Män  tylän hölkkä
2.11.1974.
Viitasaari. Unto
Ahosen kyydissä
taas. Unton
Mauno-veli oli
myös mukana.
Mauno Ahonen
oli tamperelaisen
Hotelli Ilveksen
ensimmäinen
johtaja.     

https://kohokohdat.fi/tampere/ilveksen-juhlaoluet/
https://sites.google.com/site/maentylaensivut/kylaetalo
https://sites.google.com/site/maentylaensivut/kylaetalo

