
Tyytyväiset hiihtosuunnistajat täyttivät kilpailunälkäänsä Koittilassa 
 
Kangasniemen Kalskeen seura- ja talkooväki sai kiittää itseään ja toisiaan sunnuntai-iltana onnistuneesta 
hiihtosuunnistusurakasta, joka huipentui kansallisiin kisoihin viikonloppuna Koittilan maisemissa ja 
maastoissa. Lauantain henkilökohtaisilla matkoilla uraverkostossa suihki runsaat 450 alle 10 v - 80+ vuotiasta 
kilpailijaa ja sunnuntaina käydyissä sähäköissä sprinttiviesteissä oli paremmuuttaan ratkomassa satakunta 
paria. Kansainvälisyyttä toivat kuusi kilpailijaa Venäjältä. Kilpailujen johtaja Pekka Valkonen kertoi kuulleensa 
voittopuolisesti vain myönteistä palautetta kilpailuista. Reittejä kehuttiin suunnistustarkkuutta vaativiksi eikä 
lumen vähyyskään haitannut liikaa. Toki paljaat kivet tosin paikoin haittasivat etenemistä. 
– Hyvä, kun järjestitte kisat, oli osanottajien yleinen mielipide. Moni pääsi kilpailemaan nyt vasta ensimmäistä 
kertaa tänä talvena, kun vain Ylläksellä ja Vuokatissa on hisustettu tätä ennen. 
 
Olosuhteista ei valitettu 
Hiihtosuunnistajien urheiluhenkistä asennetta kuvasi mainiosti 55-vuotiaiden sarjan Lauri Vilhunen Hollolasta 
lähtiessään puuskuttamaan Pölläkänmäkeä ylöspäin.  
- On tämä yhtä kohellusta, kun on eka kerta tänä talvena. Rankkaa ja tappamista, mutta kivaa kuitenkin. 
Saman sarjan Timo Valkonen Rajamäeltä totesi puolestaan, että könyämistä on, mutta onneksi ei ole kiire 
mihinkään. 
H16-sarjan voittaja Jukka Väyrynen Nurmeksesta tutki maalialueella suksiaan, jotka olivat onneksi säästyneet 
pahemmilta naarmuilta. 
- Vähän lumisemmissa oloissa olen tottunut kotipuolessa hiihtämään, mutta tämäkin rata oli mukavan helppo 
hiihdettävä. Pidin sukset jalassa koko matkan ajan. Hiihtosuunnistajien taitavuutta liikkua suksilla mitä 
pahimmissakin kolukoissa osoittaa se, että vammoihin voitiin lukea ensiavusta vastanneen Kirsi Laitisen 
mukaan vain yksi murtunut sormi. 
 
Yllättäjät juhlivat pääsarjoissa 
Koittilan kansalliset olivat samalla myös ensimmäiset katsastukset nuorten MMkisoihin ja aikuisten PM-
kisoihin Ruotsissa tammikuun viimeisellä viikolla sekä Keski- Suomen aluemestaruuskilpailut. D20-sarjassa 
Keski-Suomen alueen kaksi parasta olivat myös katsastuskisan parhaita, sillä niin ykkönen Milka Leppäsalmi 
kuin kakkonen Sonja Mörsky ovat Haapamäen Urheiljoista. H20-sarjassa sai tiukimman kiinnityksen MM-
kisalippuun MS Parman Antti Vainio ylivoimaisella suorituksellaan. Naisten kilpailussa Laura Salmi 
Tampereelta yllätti kokeneemmat kilpailijansa jättämällä muun muassa Nivalan Urheilijoiden Marttiina 
Joensuun toiseksi minuutin erolla. Voittaja Salmi sanoi hänen tekemistään tasapainoharjoituksista olleen 
hyötyä kilvan röykkyisimmissä kohdissa. Miesten matkan yllättäjäksi nousi puolestaan kokenut Pekka Varis 
Ounasvaaralta, joka kisan loppupäässä maaliin tulleena alitti yli minuutilla Suomen ykkösnimen ja jo kilpailun 
voittajana pidetyn seuratoverinsa Matti Keskinarkauksen. Ennenaikaisessa voittajahaastattelussa 
Keskinarkaus lausui muista kilpailijoista poiketen, että hänen puolestaan kisat olisi voinut jättää pitämättä 
liian vähäisen lumen ja radan vaarallisuuden vuoksi. Hyvänä hän piti järjestäjien oivallusta selventää 
karttoihin harmaalla reitin kapeimmat urat. 
 
Myös Kalskeelle menestystä 
Isäntä seurasta kisoihin sai osallistua vain alle 16-vuotiaat. Kalskeen menestyjiä olivat 16-vuotiaiden sarjan 
Oona Valkonen ja Heikki Kohvakka. Oona otti 3,1 kilometrin matkalla selvän voiton lähes kahdella minuutilla 
seuraavaan. Samalla hänestä tuli myös aluemestari. Heikki oli sarjansa kokonaiskilpailussa kuudes ja 
aluemestaruuskilpailussa kolmantena. Aluemestaruuteen ylsi myös Severi Heiskanen sarjassa H14. Hopealle 
Sirja Heiskanen sarjassa D16 ja Viivi Valkonen sarjassa D14. Pronssille puolestaan tänä vuonna 9 vuotta 
täyttävä Joona Laitinen kilpailujen nuorimmassa sarjassa H12.  
Sunnuntain sprinttiviestit toivat Kalskeelle kolme sarjavoittoa. D16-sarjassa pari Oona Valkonen, Sirja 
Heiskanen otti kansallisen voiton ja aluemestaruuden kuuden minuutin erolla Haapamäen Urheilijoihin. H14-
sarjan muodosti kolme Kalskeen joukkuetta, joista veljespari Severi ja Pietu Heiskanen oli paras. Pari Henri 
Lappalainen, Olli Pynnönen olivat hopealla ja pari Mikael Sippo, Joona Laitinen puolestaan pronssilla. D14 –
sarjassa Viivi Valkonen ja Emma Sippo saalistivat hopeaa. 12-vuotiaissa tytöissä koettiin päivän sykähdyttävin 
maaliintulo, kun vasta seitsemänvuotias Lotta Pynnönen hiihti urhoollisesti maaliin ja sai Siina Heiskasen 
kanssa ykkössijan, kun Jyväskylän joukkueen suoritus hylättiin väärällä rastilla käynnin vuoksi. 
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