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KANGASNIEMEN KALSKE    TOIMINTAKERTOMUS 
SUUNNISTUSJAOSTO    v. 2002 
       
 
 
 
Toimintavuotta 2002 voidaan pitää lähes kopiona  edelliselle toimintavuodelle. Silja Tarvonen 
jatkoi mahtavia saavutuksiaan voittamalla kesän aikana kolme SM-kultaa sekä yhden SM-
hopean. Valtakunnallisesti SM-pisteissä seuramme suunnisti sijalle 42. Hippopolku jatkui nyt 
jo kolmatta kesää ja tällä erää ennätyksellisesti, reilun 60 pienen pihkaniskan innoittamana 
edellisten vuosien periaatteita noudattaen. Seuramme oli järjestämisvastuussa kesäkuun alun  
am-pikakilpailuissa, mitkä suunnistettiin ja luonnollisesti järjestettiin Hautakankaan maastossa 
onnistuneesti.  
 
Hiihto- ja latusuunnistus 
Hiihtosuunnistusrintamalla tapahtui edelliseen vuoteen verrattuna pientä elpymistä. Pienen 
mutta iskukykyisen joukon parhaiksi saavutuksiksi on luettava KLL:n mestaruuskilpailuissa 
sarjassaan D10 toiseksi yltäneen Outi Valkosen saavutus sekä Silja Tarvosen kuudes tila SM-
pikamatkalla sarjassaan D18. Aluemestaruusmitaleita kalskeelaiset pokkasivat viisi 
kappaletta: kaksi mestaruutta, yhden hopean sekä kaksi pronssia.   
 
Pyöräsuunnistus 
Ei kesää mitaleitta pyöräsuunnistuksissa. Tuomo Marttinen yllätti muiden lisäksi myös itsensä 
nappaamalla SM-pronssia sarjassaan H35. 
 
Kesäsuunnistus 
Seuran omaa kevätleiriä ei tänä keväänä järjestetty vaan osallistuimme Hankasalmen 
suunnistuslukion järjestämälle leirille Viron Nidassa. Kalskeesta matkassa mukana olivat Satu 
Hämäläinen ja Salla Tarvonen.  
 
Kesäkausi käynnistyi kilpailujen osalta joukolla Kalskeen suunnistajia jo huhtikuun alussa 
Virossa. Huhtikuun alussa käynnistyi myös lasten ja nuorten Hippopolku sisäjaksolla 
Beckerinkoulun salissa ja harjoituksia jatkettiin toukokuussa ulkona, urheilukentän maastossa.  
Toukokuussa suunnistajamme kisasivat poikkeuksetta jo lähes jokaisena viikonloppuna. 
 
Kesäkuun alussa jaostoa työllisti am-pikakilpailujen järjestäminen. Kilpailut kisattiin 
Hautakankaan maastossa Hankasalmentien varrella. Kaikkiaan kilpailuihin osallistui 231 
pihkaniskaa ja kiitosta keräsimme jälleen onnistuneista kilpailuistamme laajalti.   
 
Kesän menestys lepäsi tänäkin kesänä suurelta osin Silja Tarvosen hartioilla. D18-sarjassa 
Silja voitti SM:n normaali- ja pikamatkalta sekä yösuunnistuksesta. SM-pitkillä matkoilla Silja 
juhli SM-hopeaansa.  
 
KLL:n mestaruuskilpailuissa Kangasniemen parhaasta saavutuksesta vastasi Outi Valkonen 
sarjassaan D10RR.  Kaiken kaikkiaan kangasniemeläisiä oli mukana kisoissa 11. 
 
Fin-5 rastiviikko järjestettiin Joroisten vaativissa maastoissa. Kokonaiskilpailun voittoon ylsivät 
Silja Tarvonen (D18E) ja Oona Valkonen (D9RR). Oonan sisar Outi täydensi Valkosten 
menestystä olemalla toinen sarjassaan D10RR. 
 
Kaikkiaan aluemestaruuskilpailuissa saavutimme 7 kultaa, 10 hopeaa ja 10 pronssia, mikä on 
kuusi mitalia viime vuotta enemmän.  
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Venlojen ja Jukolanviesti juostiin tänä vuonna Asikkalan Vesivehmaalla. Kalskeelta oli 
mukana peräti kolme Venla-joukkuetta sekä yksi Jussi-joukkue. Venlojen ykkösjoukkue juoksi 
ja suunnisti itsensä jälleen sadan joukkoon, ollen 91. Joukkueessa juoksivat Silja Tarvonen, 
Satu Hämäläinen, Jonna Halttunen ja Salla Tarvonen. Historian lehtien havinaa oli mukana 
Siljan avausosuudella Kalskeen värien keikkuessa jopa kahdeksannella sijalla. 
Kakkosjoukkue ylsi sijalle 372 ja kolmosjoukkue sijalle 419. Kaikkiaan maaliin pääsi 694 
joukkuetta. Jukolassa miehet petrasivat roimasti edellisvuotista sijoitustaan sijoittuen sijalle 
261, 1063:n tuloksen saaneen joukkueen joukossa. Jussi-joukkueessamme juoksivat Hannu 
Varkoi, Pekka Valkonen, Seppo Laitinen, Jyri Tiihonen, Kari Lappalainen, Tuomo Marttinen 
sekä Mikko Kuitunen. 
 
Nuorten Jukolassa Ähtärissä joukkue Tomi Ilvonen, Timo Ilvonen, Outi Valkonen, Ville-Matti 
Tarvonen, Anni Laitinen, Silja Tarvonen ja Jyri Tiihonen sijoittui sijalle 98. 
 
Alle 15-vuotiaita luokiteltuja suunnistajia oli seurassamme 9. 1. luokkaan kuuluivat Tiina 
Laitinen, Outi Valkonen, Oona Valkonen ja Markus Sippo.  Toiseen luokkaa kuuluivat Julia 
Vahvaselkä, Viivi Valkonen ja Ville-Matti Tarvonen. Kolmanteen luokkaan kuuluivat: Roosa-
Maria Putkonen ja Jutta Vahvaselkä. Kaikkiaan luokiteltuja urheilijoita seurassamme oli 30: 
1lk. 14, 2 lk. 13 ja 3 lk. 3. 
 
Kalskeen mestaruus kilpailuissa osallistujia oli 32. Naisissa mestariksi leivottiin edellisen 
vuoden malliin Silja Tarvonen ja miehissä Pekka Valkonen. 
 
Palkitsemiset  

Kesän menestysten perusteella jaosto palkitsi Silja Tarvosen, Satu Hämäläisen, Anni Laitisen 
ja Ville-Matti Tarvosen stipendein. Tsemppipalkinnot innokkuudesta ja ahkeruudesta 
luovutettiin Tero Kempille, Heikki Kohvakalle, Roosa Putkoselle, Miika Makkoselle ja Marko 
Koskiselle. 

Riitta-Liisa Putkosen muistorahaston stipendin sai Tero Kemppi ja Antti Tahvosen 
testamenttirahaston stipendin sai Satu Hämäläinen. Lisäksi jaosto muisti  kaikkia neljäätoista 
Kalskeen mestaruuskisoissa kisanneita alle 10-vuotiaita mitaleilla. 

 

Muistamiset 

Olli J. Olkkonen täytti keväällä 2002 70-vuotta. Syntymäpäivämuistamisista kertyneet varat 
Olli lahjoitti Kalskeen nuorten suunnistajien toimintaan.  

Keijo Tarvonen täytti syksyllä 2002 50-vuotta. Keijo lykättiin seuraavalle vuosikymmenelle 
yllätysjuhlien merkeissä Vilskan tuvalla.  

 
Kuntosuunnistus ja kuntopiiri 
Kesän aikana melkein joka tiistai-ilta pidetyt 15 kuntosuunnistukset ja yhdet ampumajaoston 
kanssa yhteistyössä järjestetyt rastit keräsivät yhteensä 527 suoritusta 146  suunnistajan 
voimin. Suunnistusopastusta järjestettiin kuntosuunnistusten yhteydessä keväällä Koittilan ja 
Kalliolan ala-asteiden oppilaille.  
 
Perinteinen valokuvasuunnistus yhdessä Kunnallislehden kanssa keräsi  n. 200 suoritusta.  
Kuntopiirissä huhkittiin kahdeksan kertaa 19 osallistujan voimin.  
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Hippopolku: 
Huhtikuussa jatkoimme Hippopolku-nimeä kantavan suunnistuskoulun pitämistä, jonka 
tarkoituksena on opastaa 4-12 vuotiaita lapsia luonnossa liikkumiseen ja suunnistamiseen. 
Hippopolkua pidettiin huhtikuun alusta elokuun loppuun saakka kerran viikossa 1-1½ h 
kerrallaan. Heinäkuussa pidettiin lomaa.  
 
Uutta edelliseen vuoteen verrattuna oli se, että kesäkuun alusta Hippopolku siirtyi toimimaan 
kuntorastien yhteydessä omien ohjaajien voimin. Tämä vaikutti osallistujamääriin vähenevästi 
kesän aikana. Kesäkuussa lapset osallistuivat myös alueen oravapolkuleirille Sumiaisissa, 
jossa mukana oli kaikkiaan kymmenen kalskeelaista. Elokuu polkaistiin käyntiin leiripäivällä 
Koittilan koululla 49:n osallistujan voimin. Lokakuussa vietettiin Hippopolun päättäjäisiä 
hämäräsuunnistuksen yhteydessä Eräveikkojen majalla Tamarassa.  
 
Toiminnassa oli mukana 63 lasta, harjoitustapahtumia oli 16. Lapset jaettiin ikänsä mukaan 
kolmeen eri ryhmään, joissa taitoja kartutettiin ohjaajan opastuksella leikin ja helppojen 
taitoharjoitusten avulla. Lasten vanhemmat olivat mukana harjoituksissa apuna tarvittaessa. 
Mukana ohjaajatehtävissä varsinaisia ohjaajia oli kaikkiaan kymmenen. 
 
Toimikauden aluksi kuusi kalskeelaista osallistui Pajulahden urheiluopistolla järjestetyn Nuori 
Suunta koulutuksen taso 1:n toiselle osalle.   
 
 
Talkootoiminta 
Talkootoiminnassa elettiin kauden aikana hiljaiseloa. Ensimmäisen kerran jaosto päätti olla 
ottamatta järjestettäväkseen Syvälahtitalkoita talkoolaisten vähyyden ja talkootyökorvauksen 
pienuuden vuoksi. Istutustalkoita ei kauden aikana ollut.  
 
Hippohiihdoissa olimme mukana Osuuspankin väen kanssa järjestelykoneistossa ja 
aluemestaruus-kilpailut Hautakankaan maastossa työllistivät talkooväkeämme kesän aikana. 
 
 
Kartoitustoiminta 
Johannes Varkoi on tehnyt kartan Paratiisista eli Tamaran eteläpuolelta Sienijärven rannalta. 
Lisäksi kartoitettiin Hiisilammen maasto Jussi Silvennoisen, Rauno Asikaisen ja Kimmo 
Nykäsen voimin. Osalla Hiisilammen karttaa juostiin jo tänä vuonna, mutta 
kokonaisuudessaan kartta valmistuu kaudelle 2003. Useissa tapauksissa on siirrytty 
käyttämään tulostekarttoja.  
 
Muu toiminta: 
Jaosto kokoontui kaudella 5 kertaa, am-pikakisoja varten kokoonnuttiin kahdesti ja 
Hippopolkupalaverejä pidettiin kaksi. Tarvittaessa jaoston kokoukseen kutsuttiin ulkopuolisia, 
kuten ennen kisojen järjestämistä. 
 
Kalskeen suunnistajien omilla internetsivuilla http://www.nic.fi/~kalske/suunn/ pyritään 
pitämään ajankohtaista tietoa seurastamme ja seuramme toiminnasta. Sieltä löytyy mm. 
kilpailu- ja kuntorastikalenteri, uutisia ja tuloksia. 
 
Seuran sisäistä tiedotusta varten avatulla kalskeen suunnistajien omalla sähköpostilistalla 
(kalske-suunnistus@onelist.com. ) on 38  jäsentä. 
 
Talvikaudenvaihtoa vietettiin huhtikuussa Makkolan Mäntyniemessä ja kesäkaudenvaihtoa 
lokakuun alussa Vilskan tuvalla Koittilassa.  


