Suunnistusjaoston toimintakertomus 1.11.2005 – 31.10.2006
Jaoston kokoonpano
Toimintakauden 2005–2006 suunnistusjaosto on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaja
Tuomo Marttinen, sihteeri Leena Sippo, talkoovastaava Hannu Kohvakka, karttavastaava Toni Nissinen,
nuorisovastaava Ulla-Mari Heiskanen, Valmennus- ja koulutusvastaava sekä kuntosuunnistusvastaava
Pekka Valkonen (myös internet), ja leikekirjan ylläpitäjä Tero Kemppi. Kilpailuihin ilmoittajana toimi Terhi
Harju jaoston ulkopuolisena.
Edustukset seuratasoa ylemmissä elimissä
Pekka Valkonen toimi Keski-Suomen Suunnistuksen hallituksen jäsenenä ja kilpailunohjaajana sekä
varajäsenenä liittovaltuustossa.
Tapahtumat
Talvella osallistuimme yhdessä pääseuran kanssa Myräkkä – tapahtumaan, jossa esittelimme
toimintaamme, järjestimme suunnistusaiheisen tietokilpailun ja jaoimme värillistä kuntorastiesitettämme.
Keväällä saimme käyttöömme uudet suunnistuspuvut ja harjoittelu-/seura-asut.
Päällimmäiseksi kaudesta useiden
mieleen jäi varmasti yhteinen
kilpailu- ja harjoittelumatka Metssiga
-suunnistukseen Saarenmaalle
Pääsiäisenä. Mukana oli 31
Kalskeen suunnistajaa sekä IPR:n
ja Haapamäen Urheilijoiden
edustajia. Reissusta pakattiin
reppuihin roppakaupalla mukavia
muistoja ja palkintoja kotiin
viemisiksi. Jaosto tuki matkaa
johtokunnalta saadun Kalske 100vuotisrahan avulla.
Kuvassa Mikael kisailee Sallan
kanssa, Emma neuvoo Josea ja
taustalla Tero soittaa kuulumisia
kotiin.
Vuoden päätapahtuma oli Keski-Suomen nuorten Sinetticupin ensimmäisen osakilpailun järjestäminen
Eräveikkojen majalla 16.5.2006. Hippohiihdot järjestettiin 18.3. Urheilukeskuksessa.
Kaudenvaihto vietettiin syksyllä Vilskan tuvalla nauttien yhteislenkistä, saunasta ja hyvästä ruoasta.
Kulunutta kautta muisteltiin valokuvista kootun diaesityksen kera ja jaettiin palkinnot menestymisistä ja
kannustukset ohjaajille tuloksekkaasta toiminnasta.
Palkitut ja huomionosoitukset
Kalskeen mestareina palkittiin Jonna Halttunen ja Seppo Laitinen.
Kaikki kilpailleet lapset ja nuoret palkittiin keltaisin Kalske -kylpypyyhkein.
Kuntorasteilla käyneet saivat kannusteet keväällä sovittujen pelisääntöjen mukaan.
Ohjaustoiminnassa vuosien varrella olleet palkittiin kehystetyillä Pro Nuori Suomi kannusteilla..
Pekka Valkonen täytti 50 vuotta, häntä muistettiin istuttamalla keväällä taimia.

Koulutus
Ocad -kartanpiirtokurssilla olivat Tuomo Marttinen, Kirsi ja Tiina Laitinen. Kirsi osallistui myös Suunta
huipulle tason 1 koulutukseen. Maastokartoituskurssilla oli Tuomo Marttinen.
Nuori Suunta ohjaajakurssin toinen osa oli marras-joulukuun vaihteessa Kangasniemellä, koulutukseen
osallistuivat Ulla Heiskanen, Eija Pynnönen ja Tero Kemppi. SSL:n ohjaajatapaamisessa Vuokatissa
olivat Leena Sippo ja Kirsi Laitinen, tapaamisessa esiteltiin monipuolisuutta Kalskeen toiminnassa.
SSL:n alue- ja valmentajatapaamisiin (yht. 3 kpl) osallistui Pekka Valkonen. Eija Pynnönen osallistui
Sinettiseuraristeilylle. Pekka Valkonen toimi lasten suunnistusratojen ratamestarikouluttajana KeskiSuomen alueella.
Kilpailujen järjestäminen
Järjestimme Keski-Suomen sinetticupin ensimmäisen osakilpailun. Sinetticupissa
toimittiin SSL:n pilottitapahtumien ehdoilla, mm maalissa lapset otettiin vastaan ja
heidän oli mahdollista saada heti palautetta suorituksestaan. Järjestelyt keräsivät
kiitosta kaikilta osallistujilta. Ratoja kiersi 135 5-18-vuotiasta lasta ja nuorta.
Tilaisuudessa SSL luotsi Ulla Klementtinen luovutti suunnistusjaostolle toistamiseen
Nuori-Suomi Sinetti tunnustuksena laadukkaasta toiminnasta.
Valmennus- ja harjoitustilaisuudet, kuntourheilu
Talvikaudella kunnosta pidetään huolta jaoston
salivuorolla kuntopiirin ja sählyn merkeissä.
Talvella järjestettiin testijuoksuja Salmelantien
kevyenliikenteenväylällä.
Varsin monelle nuorelle ja miksei
vanhemmallekin suunnistajalle oivana
harjoitusmuotona käyvät kuntorastit, joita
jaostomme jäsenet järjestivät keväästä syksyyn
lähes joka tiistai-ilta. 18 kuntorastin ohella
jaostomme järjesti ampumajaoston kanssa
yhteistyössä yhdet ampumasuunnistukset.
Alueen oravapolkuleirille, joka pidettiin
Jämsänkosken metsäkonekoululla, osallistui 22
nuorta suunnistajaa ja neljä ohjaajaa.
Valtakunnallisella Leimaus leirillä Vuokatissa oli
16 lasta ja viisi aikuista. Leirillä järjestetyssä
naamiais- ja esityskilpailussa kalskeelaiset
”ampparit” pärjäsivät niin hyvin, että pääsimme
Suunnistajalehden kansisivulle.
Syksyllä pelattiin iloisella joukolla jalkapalloa
Urheilukeskuksessa, tällaista toivottiin lisää.
Kainuun rastiviikolla Kuhmossa oli mukana
kaikkiaan neljä perhettä.

Suunnistusvalmennusta
Keski-Suomen aluevalmentaja Juha Taini kävi luonamme 19.10.2006 vetämässä erilaisia treenejä sekä
kertomassa miksi ja miten tulee harjoitella. Samalla päätettiin aloittaa talvikauden juoksutekniikka treenit
maanantaisin yhdessä yleisurheilijoiden kanssa monitoimihallin juoksusuoralla.

Valmennusryhmät
Valmennusryhmissä ei ollut Kalskeen nuoria tai aikuisia.
Nuorisotoiminta
Toukokuussa jatkoimme Hippopolku -nimeä
kantavan suunnistuskoulun pitämistä, jonka
tarkoituksena on opastaa 5-12 -vuotiaita
lapsia luonnossa liikkumiseen ja
suunnistamiseen. Hippopolkua pidettiin 9
kertaa touko- ja kesäkuussa. Harjoituksia
oli kerran viikossa 1-1½ h kerrallaan. Lapset
jaettiin ikänsä mukaan kolmeen eri
ryhmään, joissa taitoja kartutettiin ohjaajan
opastuksella leikin ja helppojen
taitoharjoitusten avulla. Hippopolkulaiset
osallistuvat Keski-Suomen sinetticupiin,
kesäkuussa käytiin bussilla Keuruulla ja
elokuussa Jyväskylässä pikkuautoilla.
Pimeäsuunnistus järjestettiin lokakuun
puolivälissä.
Kuvassa Hippopolkulaiset saavat palkinnoiksi kompassit maailmanmestari Jani Lakasen kädestä
sinetticupin viimeisessä osakilpailussa Laajavuoressa.
Ohjaajina toimivat tänä vuonna Leena Sippo, Virpi Valkonen, Pekka Valkonen, Ulla Heiskanen, Eija
Pynnönen ja Tero Kemppi.
Viestikilpailumenestys
FinnSpring -viestissä naisjoukkueemme Elli Haapamäki, Salla Tarvonen ja Raija Rantanen juoksivat naisten
pääsarjassa sijalle 19. H/D14-sarjassa sisarusjoukkue Outi, Oona ja Viivi juoksivat sijalle 43.
Oravapolkuviestissä oli mukana neljä virallista joukkuetta ja yksi kilpailun ulkopuolella kiertäen
ainoastaan rastireittiä neljän juoksijan voimin. Parhaiten eli kuudenneksi sijoittui joukkue jossa juoksivat:
Heikki Kohvakka, Olli Pynnönen, Mikael Sippo ja Oona Valkonen. Seuraavat joukkueet sijoittuivat sijoille
8, 13 ja 15.
Jukolan viesti juostiin Salossa. Venlojen viestissä oli mukana kaksi joukkuetta. Venlat kärsivät
loukkaantumisista, mutta ykkösjoukkue kokoonpanolla Salla Tarvonen, Jonna Halttunen, Leena Sippo ja
Raija Rantanen sijoittuen hieman paremmin kuin edellisenä vuonna sijalle 169. Kakkosjoukkue, Katriina
Viinikainen, Kirsi Laitinen, Irma Tiihonen ja Virpi Valkonen tulivat sijalle 622. Jussit sijoittuvat sijalle 369
joukkueella: Mikko Kuitunen, Hannu Varkoi, Seppo Laitinen, Pekka Valkonen, Keijo Tarvonen, Kari
Lappalainen, Hannu Tiusanen. Jussien toinen joukkue tuli maaliin 904:nä, viestiä veivät Mika Sippo,
Josua Ignatius, Hannu Kohvakka, Tero Kemppi, Antti Lindqvist, Hannu Sihvonen ja Kari Hokkanen.
Viestiliigan osakilpailussa Puumalassa 20.8 Kalskeelta oli peräti 3 joukkuetta sarjassa H/D12RR. Tuloksena
oli viides, seitsemäs ja kymmenes sija. Viidenneksi sijoittuneessa joukkueessa viestiä veivät: Jutta
Vahvaselkä, Mikael Sippo ja Severi Heiskanen. H/D14- sarjassa juoksivat puolestaan Heikki, Oona ja Outi
sijalle neljä.

Nuorten Jukola oli tällä kertaa lähellä, Laajavuoressa. Kokosimme joukkueen nuorista ja annoimme iällä
tasoitusta lähes jokaisella osuudella. Joukkueen sijoitus oli 121 ja maaliin hyväksytyksi juoksi 152
joukkuetta. Heikki Kohvakka, Tiina Laitinen, Oona Valkonen, Markus Sippo, Julia Vahvaselkä, Outi
Valkonen ja Tero Kemppi veivät viestiä iloisen kannattajajoukon saattelemana.
Muu kilpailumenestys
SM-erikoispitkällä Silja Tarvonen oli 7. D21-sarjassa.
SM -pyöräsuunnistuksessa D35-sarjassa Jonna
Halttunen saavutti hopeaa sekä keskipitkällä että
pitkällä matkalla. Tuomo Marttinen sai pronssia pitkällä
matkalla sarjassa H40.
Koululiikuntaliiton SM-kisoissa Oona Valkonen oli
sarjassa D12 neljäs ja Viivi Valkonen oli sarjassa
D11TR kuudes. Joukkueista parhaiten juoksi 13-sarjan
joukkue Markus Sippo, Oona Valkonen ja Heikki
Kohvakka sijoittuen 11 (joukkueita 62). RR/TR
sarjassa Mikael Sippo, Olli Pynnönen ja Viivi Valkonen
sijoittuivat sijalle 14.
Kainuun rastiviikolla kokonaiskilpailussa parhaiten
sijoittui Emma Sippo (D9RR), hän oli viides.
AWD -cupissa Itävallassa Oona Valkonen (D12) oli 3.
ja hän voitti OO.cup:n Sloveniassa, jossa Outi (D16) oli
2. ja Viivi (D12) 3. Virpi ja Pekka osallistuivat
Itävallassa järjestettyihin WMOC-kilpailuihin.
Kuvassa Oona ja Viivi palkintopallilla Sloveniassa.
Myös kansallisia kisoja kalskeelaiset kiersivät ympäri maata hyvällä menestyksellä ja palkintosijoja
napsien.
Aluemestaruusmitaleja Kalskeen suunnistajat saavuttivat yhteensä 35, joista 16 kultaista, 10 hopeista ja
9 pronssista. Mitaleja toivat 22 eri henkilöä, joista 12 on alle 18-vuotiaita.

