
Kalskeelaiset Jukolaan kuudella joukkueella 

Suunnistusväen vuotuinen suurtapahtuma Jukolan ja Venlojen viesti kisataan tulevana viikonloppuna naapurikaupunki 
Mikkelissä. Tämän lähempänä viestiä ei varmastikaan tultane koskaan Kalskeen suunnistajia ajatellen kisaamaan. Toisaalta 
syystä, että viesti kisataan lähes kotimaastossa mutta toisaalta myös juniorityön tuloksena, Kalske lähtee Mikkeli-Jukolaan 
ennätyksellisen laajalla rintamalla: Venloissa Kalskeen värejä kiidättää peräti neljä joukkuetta ja Jusseissa kaksi.  

Ennätyksiä tullaan rikkomaan myös järjestäjien toimesta. Venlojen viestissä on ylitetty ensi kertaa tuhannen ilmoittautuneen 
joukkueen raja; myös Jukolan viestissä lähennellään ennätyslukemia 1444 ilmoittautuneen joukkueen voimin.  Kaikkiaan 
kilpailijoita on tulossa reilut 14000 yhdeksästätoista eri maasta, kaukaisimman joukkueen saapuessa kilpailuun peräti Brasiliasta. 

Urbaania rastiravia 

Kilpailukeskuksena toimii aivan kaupungin keskustan tuntumassa sijaitseva ravirata. Rakennetun ympäristön läheisyydestä 
huolimatta maasto on ennakkotietojen mukaan haastavaa: lähimpänä kilpailukeskusta on tarjolla vauhdikasta Kalevankankaan 
ulkoilualueen polkuverkostoa mutta kauempana pääsee rastijahtiin jo kunnon savolaisessa korpimaastossakin. Oman lisänsä 
kilpailuun tuo lakkautetun Savon Prikaatin entinen harjoitusalue Karkialammilla, sisältäen paljon ihmisten tekemiä maaston 
muotoja ja uria. 

Polkuverkostosta johtuen kulkukelpoisuus maastossa on paikoitellen erinomaista, mikä tulee nostamaan kilpailun 
kilometrinopeuksia. Jos raviradan kupeessa viestiä kiidätetäänkin lähes ravia, on toisaalla tarjolla myös etenemistä hidastavaa, 
lähes läpipääsemätöntä pusikkoa. Kilpailussa tullevatkin pärjäämään ne joukkueet, joiden jäsenet osaavat parhaiten sopeuttaa 
vauhtinsa kulloiseenkin maastotyyppiin. 

Kalskettarien tavoitteena vähintään sijoitusten uusiminen 
 
Kalskeen ykkösvenlat lähtevät Mikkeliin joukkueella Silja Tarvonen, Elli Haapamäki, Salla Tarvonen ja Kaisa Kurittu. Joukkue 
on sama kuin edellisenä vuonna Tampereella, joskin eri juoksujärjestyksessä. Ykkösvenlojen tavoitteena voidaan pitää viime 
vuotisen sijoituksen uusimista. Tuolloin joukkue ylsi upeasti sekä Etelä-Savon että Keski-Suomen alueen ykköseksi, ollen 
lopputuloksissa 46.  
 
Kevään kilpailut ovat kuitenkin osoittaneet, että mahdollisuuksia sijoituksen parantamiseenkin on. Kaikilla ykkösvenlattarilla on 
takanaan hienoja startteja kevään kilpailuista; kirkkaimpana lienee Ellin huippuonnistuminen ja seitsemäs sija naisten SM-
sprintissä Kokkolassa. 
 
Kakkosvenloissa yhdistyvät nuoruus ja kokemus. Seitsemän kilometrin avausosuudelle starttaa Oona Valkonen, lähettäen 
sisarensa Outin seuraavalle kuuden ja puolen kilometrin osuudelle. Kolmannen, vajaan kuuden kilometrin ”pikataipaleen” 
juoksee ja suunnistaa Leena Sippo, Jonna Halttusen ankkuroidessa joukkuetta kahdeksan ja puolen kilometrin osuudella.  
 
Kolmosvenloissa keltamustia-värejä kiidättävät Terhi Harju, Sirpa Tarvonen, Jutta Vahvaselkä sekä Annukka Liikanen. 
Nelosvenlat muodostuvat Laitisen perhekvartetista: Kirsi-äidin luotsaamassa joukkueessa tyttäret Sanna, Anni ja Tiina 
kirjoittavat historian lehdille todeksi ensimmäisen kalskettarien perhejoukkueen osallistumisen Venlojen viestiin.  
 
Jussit kisaavat läpi yön 
 
Lauantai-iltana kellon kumahtaessa yksitoista, starttaavat ”älyn, voiman ja kestävyyden veljekset, nuo Jukolan Jussit” omaan 
viestiinsä. Kalskeen ykkösjussien avaajana on jo toistamiseen Ville-Matti Tarvonen. Hänen jälkeensä Pekka Valkonen ja Seppo 
Laitinen pääsevät pitkille yöosuuksilleen. Heikki Kohvakan, Kari Lappalaisen, Keijo Tarvosen ja Hannu Kohvakan jatkamana 
kalskeelaiset yrittävät petrata viime vuotista sijoitusta, jolloin Kalskeen värit löytyivät sijalta 422. 
 
Kakkosjussit puolestaan avaavat kisan Jukka Mäen tahdittamana. Seuraaville osuuksille sovittelevat otsalamppuja päihinsä Mika 
Sippo ja Hannu Tiusanen. Viestin ensikertalainen Markus Sippo sekä kokeneemmat konkarit Tero Kemppi ja Hannu Sihvonen 
jatkavat viestiä Kari Hokkaselle, joka taituroi liki seitsemäntoista kilometrin ankkuriosuuden.  
 
Kilpailun voittajajoukkuetta odotetaan maaliin sunnuntaiaamuna kuuden-seitsemän aikoihin. Nähtäväksi jää, matkaako 
arvostettu Jukolan viestin voitto tänä vuonna ulkomaille ja pystyvätkö esim. lohjalainen Delta tai joensuulainen Kalevan Rasti 
iskemään kiilaa taitavien ulkomaalaisjoukkueiden väliin.  


