
Vaarin palsta 
 
NUORTEN URHEILUA PARHAIMMILLAAN 
 
Kerron nyt tiivistelmän Pakilan 
Visan lähihistoriasta ajanjaksosta 
1983-1992, siis 10 vuotta. 
Silloin kilpailtiin Osuusliike Elan-
non lahjoittamasta komeasta 
NUORTEN MALJA kiertopalkin-
nosta. Kilpailulajeina olivat kaikki 
lajit jotka olivat TUL.n Suur-Hel-
singin piirin ohjelmassa 8-16 vuo-
tiaiden sarjassa. 
 
Kilpailussa oli tarkat säännöt ja 
määräykset. Heti ensimmäisenä 
vuonna saimme jo rutkasti pisteitä 
koripallosta (8 joukkuetta) sekä 
yleisurheilusta. Seuraavina vuosina koripallossa seuramme joukkueiden määrä kasvoi vuosittain 
koko ajan ollen huippuvuonna 1991 peräti 16 juniorijoukkuetta. Koripallon piirimestaruuksia tuli 
eniten vuonna 1988 eli seitsemälle juniorijoukkueelle. Keväällä Nuorten Malja maastojuoksut  
muodostivat vahvaksi näytöksi nuorten juoksu-urheilun puolesta. Alkukilpailut käytiin neljällä 
paikkakunnalla yhtäaikaisesti (Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo). Kussakin paikassa kilpailtiin nel-
jässä tyttöjen ja poikien sarjassa. Sarjasta aina kolme parasta kultakin alueelta pääsi loppukilpai-
luun. Alkukilpailujen osanottajamäärä parhaina vuosina oli yli 1000 lasta. Visalaisia oli esimerkiksi 
v. 1986 eri sarjoissa 73 osanottajaa. 
 
Hiihdossa oli talvisin samanlaiset alue- ja loppukilpailut kuin yleisurheilussa. Hiihdossa emme saa-

neet yhtä isoja joukkoja liikkeelle, sillä kaikilla ei 
jo silloinkaan ollut maastohiihtovälineitä. Kui-
tenkin 10-20 hiihtäjää oli Visasta kilpailussa joka 
vuosi. 
 
Ensimmäisenä vuonna jäimme yhteispisteissä 
kakkoseksi Puotinkylän Valtin jälkeen. 1984 
nuoret päättivät, että nyt ollaan ykkösiä. Keväällä 
ilmoittauduttiin piirin jalkapallosarjoihin kolmen 
tyttö- ja kolmen poikajoukkueen voimin. Tytöt 
tekivät yllätyksen, kun kahdessa sarjassa voittivat 
kultaa ja yksi poikajoukkue voitti 15 joukkueen 
sarjassa pronssia. 
 
Yleisurheilupuolella käytiin kovia kamppailuja 
3-ottelussa. Mukana oli aina iso joukko Visan 
nuoria, jotka ylsivät mm. viestijuoksuissa piirin-
mestaruuksiin asti. Piirinmestaruusuinnit oli 
myös aina kuvioissa mukana. 10-15 nuorta us-
kaltautui mukaan, vuonna 1984 sieltäkin tuli yl-
lätyksenä pronssimitali. 

Minna Vanhanen, Satu Vesanen ja Nuorten Malja 

Elannon pääjohtaja Ylermi Runko luovuttamassa Nuorten 
Maljaa Pakilan Visan edustajille, Simo-Santeri ja Teemu 
Suomelle. Isoisä Aarno seuraa vieressä pienten koripalloili-
joiden esiintymistä. 



 
Keväisin tai syksyisin kuului kisaan myöskin maastotaitokilpailut, joissa yleensä pärjäsivät ne jotka 
ei ns. urheilulajeissa olleet ”hakoja”. Visalaisia oli kolmehenkisiä joukkueita 10-12 joukkuetta ja 
niillä korjattiinkin lähes pääosa Nuorten Malja pisteistä kotiin. 
 
Seuroissa koko piirin alueella oli innostus kisaan kokoajan vain kasvamaan päin. Meille kävikin 
vuonna 1991 lipsahdus kun päästimme Rekolan Raikkaan voittamaan johtuen Rekolassa puhjen-
neesta ”yleisurheilukuumeesta” ja sielläpäin riehuneesta ”hiihtoviruksesta”. Kisan viimeisenä 
vuonna 1972 otimme loppukirin rauhallisesti ja saimme jälleen vuosivoiton. Kun kymmenen vuotta 
oli seurattu tilannetta, voitiin todeta että komea palkintopysti oli päätynyt Visalaisten kaappiin ko-
mealla pistemäärällä 3585.  Seuraaville sijoille tulivat Espoon Akilles 2639 p. Leppävaaran Sisu 
2261 p. Rekolan Raikas 2269,5 p. ja Puotinkylän Valtti 2046 p. Kaikkiaan pisteille pääsi 86 seuraa. 
 
Mainita kannattaa, että kaikki osanottajamme pelasivat koripalloa. Ohjauksesta ja valmennuksesta 
vastasivat joka lajissa samat henkilöt. Keväisin maastojuoksun alkukisoissa sattui välillä niin, ettei-
vät kaikki lähdössä olleet saapuneetkaan maaliin. Ei auttanut muu kuin huoltajien lähteä lenkkiä 
kiertämään ja syykin silloin yleensä selvisi. Polun varrella oli nyyhkyttävä tyttö tai poika joka oli 
aloittanut liian kovaa juoksussa, hengästynyt ja pelästynyt. Ei siinä sitten lääkäriä tai muuta hoitoa 
kaivattu kuin vähän hyväilyä ja lohdutusta. Näinhän käy varsin useille ensimmäisessä kisassa, seu-
raavat kisat menevät jo paremmin. Sattuipa kerran Kontulassa sellainenkin tapaus, että pieni tyttö 
oli juossut suoraan lähdöstä kotiin, kun asui siinä lähellä. Kyllä oli isä maalipaikalla kauhuissaan 
mihin oli tyttö eksynyt. 
 
Pirkkolan uimahallissa sattui kerran jännittävä tapaus, 
kun mukaan uintikisoihin halusi väkisin lähteä 7-
vuotias poika. Hän ilmoitti, että kyllä hän altaanmitan 
jaksaa uida tosta vaan. Toisin meinasi käydä. Reu-
nalla seisoneet valvojat huomasivat ettei altaan puoli-
välissä uimari mene yhtään eteenpäin. Oli tullut uu-
pumus, heitettiin rengas ja matka jatkui päätyyn asti. 
Kisojen parhaat aplodit yleisöltä saattoivat pikkumie-
hen altaan reunalle ja kisapiste tuli hankittua. Poika 
harrastaa vieläkin ahkerasti uintia. 
 
Nuorten Malja kisan lisäksi suurin osa osanottajista 
otti osaa muiden seurojen järjestämiin kisoihin ja 
parhaat nuoret liiton ja piirin arvokilpailuihin. Mai-
nitsen tässä pari lahjakkuutta, joilla olisi yleisurhei-
lussa ollut mahtavat mahdollisuudet huipulle myös 
tässä lajissa. Koripallo vei voiton kuten Heli ”Minttu” 
Roukanojalla aivan Suomen huipulle. Minttu heitti 
14-vuotiaana naisten keihästä lähes 40m. Hän saa-
vutti naisten piirimestaruuskisoissa hopeaa 34.88 tu-
loksella ilman kunnon valmennusta ja harjoittelua. 
Pasi Luokkala, samoin 14-vuotiaana  hyppäsi korke-
ushypyssä TUL.n ikäkausiennätyksen 163, jolla hel-
tisi myös TUL.n mestaruus. 
 
Yleisurheilunuorista lisää sitten toisella kerralla. 
Arska 

Heli ”Minttu” Roukanoja 


