
Kalskeen venlat jäivät viimevuotisesta 12 sijaa, miehet paransivat sijoitustaan  

Kangasniemen Kalskeen ykkösjoukkue Silja Tarvonen, Elli Haapamäki, Salla Tarvonen ja Kaisa Kurittu oli 58. sijallaan jälleen Etelä-

Savon seurojen selvä ykkönen Mikkelissä lauantaina suunnistetussa Venlojen viestissä. Parhaimmillaan joukkue oli Elli Haapamäen 

virheettömästi kulkeneen toisen osuuden jälkeen jo kilvan 14:nä, vaikka hän itse sanoikin juoksemisen tuntuneen raskaalta. 

   Nykyään Sipoossa asuva 31-vuotias Haapamäki korosti reitin valinnan merkitystä tyypillisen peitteisessä eteläsavolaismaastossa 

eikä sanonut hyvän osuustuloksensa, 13. henkilökohtaisissa ajoissa, tulleen hänelle yllätyksenä. Tältä keväältä saavutuksenahan on jo 

SM-sprintin seitsemäs tila. Myös joukkuetovereiden kanssa yhdessä laadittu taktiikka, jolla hänet oli vaihdettu ankkurin paikalta toi-

selle osuudelle auttoi asiassa, sillä normaalisti joukkueidensa ykköstykkejä ei nähdä tällä osuudella.  Silmin nähden suoritukseensa 

tyytyväinen Elli kertoi vauhtinsa kasvuun suurimman syyn olevan lisääntyneessä talviharjoittelussa. 

   Kalskeen avaaja Silja Tarvonen teki hyvän pohjustuksen seuraavia osuuksia varten, kun hän oli ensimmäisessä vaihdossa 34. Silja 

sanoi juoksunsa olleen tasapainoinen suoritus, johon tuli vain yksi pikku koukku suon ylityksessä. Tärkeintä oli pysyä koko ajan kar-

talla, sillä nopeakulkuiseksi mainostettu Mikkelin Jukolan maasto vaati hänen mukaansa kovasti juoksuvoimaa.  

   Venlojen viesti oli Siljalle vasta kolmas suunnistuskisa tänä kesänä ja jatkossakin hän osallistuu suunnistuksiin täysin hiihdon eh-

doilla. 

   Sekä kolmannen osuuden juossut Salla Tarvonen, että ankkurina ollut jyväskyläläis-kalskeelainen Kaisa Kurittu olivat tyytyväisiä, 

että kisa oli kunnon suunnistusta, jossa vaadittiin tarkkuutta vaikeissa paikoissa. Kaisan mukaan tärkeintä oli tulla iloisena maaliin, 

johon siivitti Sallan sanoin hyvä sää ja massahurmoksesta kumpuava tsemppimieli.   

 

Venloissa tason leveyttä 

   Kokemusta ja nuoruutta sisältänyt Kalskeen venlojen kakkosjoukkue yllätti lauantain hiostavassa helteessä iloisesti 198:lla sijallaan. 

Jukolan ensikertalainen 15-vuotias Oona Valkonen antoi joukkueelle hyvän alkuvauhdin, kun hän oli avausosuudella 211. Nuoruutta 

hänen lisäkseen edusti iso sisko Outi ja kokemusta Leena Sippo ja Jonna Halttunen. 

   35-vuotiaiden Suomen mestari Jonna Halttunen nosti ankkurina joukkueensa sijoituksen komeasti 200:n joukkoon. 

- Vaikka viikolla ollut mahatauti ei ollut paras mahdollinen tyhjennysharjoitus juoksu kulki hyvin, totesi kevytaskelinen Jonna ja 

kertoi osuneensa hyvin rasteille joko sakeaa polkuverkostoa hyödyntäen tai suoralla suunnalla. 

   Kalskeen nelosjoukkue, jossa suunnistivat Laitiset, äiti Kirsi ja tyttäret Tiina, Sanna ja Anni, sijoittui mukavasti tuloslistan puolivä-

liin 530:ksi ja kolmonenkin oli aivan kohtuullisesti 748. Joukkueen muodostivat Terhi Harju, Sirpa Tarvonen, Jutta Vahvaselkä ja 

Annukka Liikanen. 

 

Nuoret venyivät miehissä 

   Kalskeen ykkösjoukkue Ville-Matti Tarvonen, Pekka Valkonen, Seppo Laitinen, Heikki Kohvakka, Kari Lappalainen, Keijo Tarvo-

nen ja Hannu Kohvakka pystyi parantamaan viime vuotista Jukolan viestin tulostaan nelisenkymmentä pykälää, kun sijoitus oli nyt 

382. Sitä voi pitää varsin hyvänä saavutuksena, kun taakse jäi tuhatkunta joukkuetta. 

   Joukkueen huippusuoritus oli 16-vuotiaan Heikki Kohvakan lennokas askellus neljännellä osuudella, jolla hän paransi Kalskeen 

sijoitusta 71:llä pykälällä. Osuutensa henkilökohtaisissa ajoissa Heikki oli hienosti 230. Nuoren miehen kommentti kisasta oli lyhyen 

ytimekäs: - Kyllä kaikki meni hyvin. 

   Kakkosjoukkueen onnistujia oli 15-vuotias ensikertalainen Markus Sippo, joka suunnisti virheettömästi samaisen nelososuuden ja 

nosti joukkuettaan 104 sijaa ylöspäin sekä vastikään armeijasta vapautunut Tero Kemppi. Tero oli osuudellaan hienosti 339. ja paransi 

kokonaistilannetta peräti 179:llä sijalla. Loppusijoitus oli alun pienten harmien jälkeen 869. 

   Joukkueen muut jäsenet olivat Jukka Mäki, Mika Sippo, Hannu Tiusanen, Hannu Sihvonen ja pikakomennuksella mukaan saatu 

Juhani Hämäläinen. 

   Tämän vuotinen Jukolan viesti oli jälleen kaikkien aikojen suurin ja samalla kaupunkimaisin tapahtuma, mitä on koskaan järjestetty. 

Ylelliset puitteet seurata viestien loppuratkaisuja raviradan pääkatsomosta menivät osittain hukkaan erinomaisena koko ajan pysyneen 

sään vuoksi Se puolestaan jätti alueen hyvään kuntoon kesän vastaisia kavioin ja nappulakengin käytäviä koitoksia varten.     

      

Kari Tiusanen    


