
Maakuntaviestin historiaa Kauhajoen järjestämissä viesteissä 

 

Kauhajoki ja Karhu ei ole ensimmäistä kertaa järjestämässä tulevan talven maakuntaviestiä. 
Aikaisemmat järjestelyvastuut ovat vuosilta 1981 ja 2000. 

Vuoden 1981 viestissä oli omat sarjat miehille, pojille ja naisille. Miesten sarjassa joukkueita oli 46, 
pojissa 35 ja naisissa 33 eli tuolloin elettiin vielä hiihdon kulta-aikaa. Miesten viestin voitti yllättäen 
Kauhava ja Kurikka joutui tyytymään 2 sijaan, vaikka ankkurina hiihti Juha Mieto. Kauhajoen 
miehet sijoittuivat hiukan toiselle kymmenelle joukkueella Tuomo Panttila-Pekka Lammi-Tapio 
Välikorpi-Kari Lähdesmäki ja Arto Hakala. Pojissa Kauhajoella oli kolmekin joukkuetta matkassa ja 
ykkösjoukkue oli sijalla 4 kokoonpanolla Ari-Pajala-Marko Kytöharju-Arvo Korhonen-Ari Juuti-
Markku-Pekka Lehtomäki-Jukka Lyly-Yrjänäinen-Ilari Köykkä-Ari Itäluoma-Jari Mäki-Jouppila ja 
Harri Koivisto. Tuolloin Kauhajoen hiihdossa oli voimakas nousukausi ja mm Vesa Hietalahti ja Erkki 
Latvala eivät sopineet vielä 1 joukkueeseen vaikka mukana viestissä olivatkin. Naisten viestissä 
Kauhajoki oli sijalla 8 joukkueella Johanna Piipari-Seija-Leena Mattila-Anne Nurmela ja Marja Ala-
Marttila. Vuoden -81 maakuntaviesti hiihdettiin juuri valmistuneessa Sotkan hiihtokeskuksessa ja 
latuja pidettiin jopa liian vaativina nuorille hiihtäjille. Ilkka uutisoi viestin kahdella aukeamalla 
tuloksineen ja osuusaikoineen. Yleisöä arveltiin olleen paikalla n 5000 henkeä. 

Toisen kerran Kauhajoki oli maakuntaviestin isäntänä vuonna 2000. Hiihto ja samalla 
maakuntaviesti eli tuolloin murrosvaihdetta. Miesten ja poikien viesti oli yhdistetty samaan sarjaa 
ja naiset hiihtivät vielä oman viestin. Joukkuemäärissä oli tapahtunut raju pudotus eli miehissä oli 
19 joukkuetta ja naisissa 20. Kauhajokikin oli vain yhdellä joukkueella kummassakin sarjassa 
mukana tosin hyvillä sijoilla.  Miehet olivat 3. joukkueella Tommi Äijö – Ville Pääkkönen – Sami 
Korpela – Jani Ojala – Ilari Köykkä – Jukka Huhtasaari – Mikko Isoniemi – Juha Rahkola ja Jarkko 
Kauhajärvi. Naiset hiihtivät neljänneksi kokoonpanolla Pia Nurminen – Helena Yli-Harja – Maria Yli-
Harja - Anne Marttunen ja Jaana Hietalahti. Tuloksia selaillessa huomio kiinnittyy miesten viestissä 
P 18 sarjassa Ilmajoen joukkueessa viestiä vieneeseen Tero Pitkämäkeen, joka on tullut sittemmin 
paremmin tunnetuksi keihäänheittäjänä. Edellisessä maakuntaviestissä stadion oli vielä nykyisen 
alaparkkipaikan kohdalla mutta vuoden 2000 viestissä nykyinen stadionalue oli valmiina. Tosin 
nykyinen huoltorakennus valmistui vasta maakuntaviestin jälkeen. 

Ensimmäinen maakuntaviesti  on ollut vuonna 1922, kun SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri järjesti  
viestihiihtokilpailun Seinäjoelta Vaasaan (n. 85 km). Kilvan voitti Lappajärven Veikkojen joukkue. 
Seuraava talvi oli lumeton, mutta  vuosina 1924 ja 1925 kisan voitti Kuortaneen Kunto ja 1926 
Evijärvi. Kuortane voitti kilvan kolmannen kerran 1927 ja sai kiertopalkinnon omakseen. Uutta 
palkintoa ei järjestynyt, joten ilmeisesti Seinäjoki–Vaasa -viestit päättyivät tähän. 

Vuoden 1922 Seinäjoki–Vaasa -hiihtoa pidetään ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaan 
maakuntaviestinä, mutta säännöllisesti näitä kilpailuja on järjestetty vasta 1950-luvun alusta 
lähtien.  1970 luvulle saakka maakuntaviesti hiihdettiin käytännössä teitä pitkin paikkakunnalta 
toiselle.  

 


