
ODOTETTUA RUNSAAMPI LUMISADE JA TALKOOTYÖ MAHDOLLISTAVAT 
HIIHTOSUUNNISTUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISEN 
 
Suunnistusjaoston kilpajuoksu aikaa vastaan ratkesi onnekkaasti joulun 
alusviikolla, kun taivaalta satoi ennustettua enemmän lunta. Näin jo 
toistamiseen peruutusvaarassa olleet kisat päästään kuin päästäänkin 
järjestämään alkuperäisen aikataulun mukaisesti tulevana 
viikonloppuna, kun myös kilpailujen valvojana toimiva Arto Lilja näytti 
kisoille vihreää valoa. 
 
Vaikka tienoon jouluksi valaissut lumisade mahdollistaa kilpailujen 
järjestämisen, olisi lunta toivottu maastoon vielä enemmän. Tällä 
hetkellä lumitilanne vaihtelee kuusikkojen muutamista senteistä 
avoimien alueiden saappaanvarren mittaan.  
 
Pelkän lumisateen turvin kilpailuja ei kuitenkaan tehdä vaan 
kalskeelaisille valvojan lupa kilpailujen järjestämiseen tiesi työläitä 
joulunpyhiä. Talkoohenkeä ja –halua näyttää siis edelleen löytyvän; 
moni kisajärjestäjä olisi varmasti näillä lumilla joko peruuttanut tai 
ainakin siirtänyt kilpailuja myöhempään ajankohtaan.  
 
Hiihtosuunnistajille halutaan tarjota olosuhteisiin nähden kuitenkin 
mahdollisimman hyvät ja laadukkaat kilpailut niin maastollisesti, 
ratasuunnittelullisesti kuin kisakoneiston toimivuudenkin suhteen. Tämän 
vuoksi kilpailut pyritään viemään niin hyvälumisille alueille kuin 
mahdollista.  
 
Tämä on pitänyt myös ratamestarit, Pekka Valkosen ja Tuomo 
Marttisen, kiireisinä: ellei nyt aivan tunneittain niin kuitenkin päivittäin 
kokeneet ratamestarit ovat joutuneet muuttamaan jo tehtyjä 
ratasuunnitelmia. Myös uravastaavat Seppo Laitinen ja Keijo Tarvonen 
ovat tehneet pitkää päivää ajamalla kelkkauria Pölläkänmäen 
maastoon.   
 
Lauantaina hiihtosuunnistajat ratkovat paremmuuttaan peräti 33 eri 
sarjassa. Ennakkoon kilpailuihin on ilmoittautunut ilahduttavasti 451 
osallistujaa, vanhimpien pihkaniskojen ollessa 80-vuotiaita ja 
nuorimpien 12-sarjalaisia.  
 



Aikuisten pääsarjoissa H ja D21 katsastetaan osallistujia Pohjoismaiden 
mestaruuskilpailuihin ja nuorten sarjoissa H/D 20 
maailmanmestaruuskilpailuihin. Katsastussarjojen sekä kansallisten 
kilpailujen ohella keskisuomalaiset pihkaniskat kisaavat Keski-Suomen 
alueen hiihtosuunnistusmestaruuksista keskimatkoilla. Kalskeen värejä 
kilpailuissa kiidättävät alle 16-vuotiaat. 
 
Sunnuntaina onkin sitten luvassa tiukkoja rypistyksiä 18 eri sarjassa ja 
sadan joukkueen voimin, parisprinttiviestien merkeissä. Viestissä on 
neljä reilun kymmenen minuutin osuutta, jotka pari hiihtää vuorotellen. 
Koska kyseessä on nopeatempoinen kilpailu, voidaan odottaa 
melkoista säpinää syntyväksi niin maastoon kuin viestin vaihto- ja 
maalialueellekin sekä kisaajille että järjestäjille.      
 
Kalskeen isännöimissä kilpailuissa tulevat pärjäämään varmasti kaikkein 
taitavimmat suunnistajat, kuntotekijöitä unohtamatta. Oman lisänsä 
tulosluetteloon tuo varmasti myös kaluston kestävyys. Maaston pohja 
on paikoitellen todella kivistä eikä vähälumisuus tuo helpotusta 
tilanteeseen. Toivotaan, että kisat saadaan vietyä läpi tässäkin 
suhteessa mahdollisimman hyvin eli turvallisesti ja pienillä välinerikoilla.  
 
Kalskeen isännöimät hiihtosuunnistuskilpailut kisataan 3.-4.1. alkaen molempina 
päivinä klo 11.00 Koittilan Pölläkänmäen maastossa.  
 


