
SUUNNISTAJAT ODOTTAVAT JO LUNTA 
 

Syksyä on eletty jo niin pitkälle, että suunnistajien tämän kauden urakointia kerrattiin Vilskan tuvalla Koittilassa 
viime viikonvaihteessa. Kautta vaihtamaan ja uutta vastaanottamaan olikin kokoontunut mukavan kokoinen, 
musta-keltaisiin lenkkivaatteisiin sonnustautunut joukko. Perinteisesti kaudenvaihdon ohjelmaan kuuluneen lenkin 
hiet pestiin pois saunan lauteilla, minkä jälkeen hellittiin vatsaa pöydän antimilla. 
 
Tapahtumarikas vuosi takana 
Ennen uusia lumia ja sinne tavoitteiden asettamista, suunnistajat loivat katseensa menneeseen toimintakauteen. 
Vuosi alkoi vauhdikkaasti, kun kansallisten, kaksipäiväisten hiihtosuunnistuskilpailuiden järjestäminen Koittilassa 
uhkasi peruuntua jo toistamiseen lumenpuutteen vuoksi. Kokeneen järjestelykoneiston sekä ahkerien talkoolaisten 
ponnistelujen avulla soutaminen ja huopaaminen kisojen järjestämisen ja peruuttamisen suhteen ratkesi 
onnekkaasti, kun myös tienoot juuri kisojen alla muuttuivat lumisemmiksi. Kilpailunälkää kisoissa pääsi 
tyydyttämään 450 hiihtosuunnistajaa. 
Keväällä Kalskeen väki järjesti yhdessä Suomen Suunnistusliiton kanssa Olé kartalla –tapahtuman Kalliolan 
koululla. Päivän aikana kaikkiaan n. 250 kangasniemeläistä ja toivakkalaista oppilasta tutustui ja harjoitteli piste-, 
sprintti- ja tarkkuussuunnistusta sekä osallistui aarteen etsintään. Ratojen kiertämisen lomassa koululaiset oppivat 
kuin huomaamatta myös yleisimpiä karttamerkkejä. 
Kangasniemelle suunnitellut Koululiikuntaliiton Etelä-Savon suunnistusmestaruuskisat teettivät myös 
ratamestarityötä mutta ne jouduttiin perumaan osanottajien puutteen vuoksi. Sen sijaan Keski-Suomen alueen 
nuorille suunnattuja Oravapolkukilpailuja sekä –leiriä ei peruutettu vaan ne järjestettiin kolmipäiväisinä kesäloman 
alkajaisiksi Kangasniemellä.  
Kuluneen toimintakauden sinetöi Nuori Suomi Sinetti, joka myönnettiin Kalskeen suunnistajille jo kolmannen 
kerran peräkkäin tunnustuksena laadukkaasta nuorisotoiminnasta.  

Menestystä laajalla rintamalla 
Toiminnallisen vuoden rinnalla saavutettiin myös menestystä laajalla rintamalla. Kaiken kaikkiaan kalskeelaiset 
keräsivät vuoden aikana yhdeksän SM-mitalia, mikä on viisi enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös sijoittumisia 
SM-taistoissa 10 parhaan joukkoon oli runsaasti enemmän kuin aiemmin. Ilahduttavinta olivat nuorten 
menestymiset SM-kisoissa sekä mitalit niin kesä- kuin pyörä- ja hiihtosuunnistuksenkin puolelta.  
Aluemestaruuskilpailuissa onnistuttiin säilyttämään edellisvuoden taso, sillä saavutuksina oli saman verran am-
mitaleita kuin edellisenä vuonna; mestaruuksista päästiin tosin nauttimaan tänä vuonna aiempaa enemmän. 
Suurissa viesteissä Kalskeen värit olivat esillä hienosti. Ykkös-Venlat vakiinnuttivat sijoituksena 60 parhaan 
suunnistusseuran joukossa Jukolan viestissä, jossa kilpaili kaikkiaan reilut 1000 joukkuetta. Ensimmäistä kertaa 
Kalskeen värejä kiidätettiin viestissä neljän Venla-joukkueen voimin. Myös Jussi-joukkueita saatiin matkaan 
kaksi.  
Myös nuoret puolustivat hyvin asemiaan Nuorten Jukolassa. Aineksia oli parempaankin mutta pienten koukkujen 
rasittamana syömänälkää jäi seuraavillekin vuosille, jolloin lähdetään parantamaan 45.tta sijaa ylöspäin.  

Elli Haapamäki Vuoden Suunnistaja 
Kauden menestysten perusteella Kalskeen Vuoden Suunnistajana palkittiin kaudenvaihtotilaisuudessa Elli 
Haapamäki. Elli saavutti kovassa naisten pääsarjassa D21 SM-sprintin 7:nnen ja SM-keskimatkalla 16:nnen sijan. 
Näiden lisäksi Elli tykitti hienon osuuden Venlojen viestissä sekä saavutti koko joukon hyviä sijoituksia 
kansallisissa kilpailuissa. 
Vuoden Tyttösuunnistajana palkittiin Oona Valkonen. Oona löi talven hiihtosuunnistuksissa itsensä kerralla 
valtakunnallisessa rankingissa toiseksi voittaen SM-pitkällä matkalla hopeaa ja SM-keskimatkalla pronssia D16 –
sarjassa. Nämä menestykset Oona kruunasi syksyn SM-viestisuunnistuksissa, joissa hän yhdessä isosisko Outin 
sekä Tiina Laitisen kanssa voitti pronssia. Tytöt palkittiinkin tästä historiallisesta viestimitalistaan arvonimellä 
Vuoden Teko.  
Parhaan poikasuunnistajan tittelin korjasi itselleen Heikki Kohvakka. Markus Sippoa muistettiin Vuoden 
Sisupussina sekä Henri Lappalaista Vuoden Kehittyjänä. Nuorten ohella erikoismaininnan ansaitsivat Pekka 
Valkonen, jota muistettiin Vuoden Toimijana ja Arto Lilja, joka valvojan roolissaan teki pitkää päivää kansallisten 
hiihtosuunnistusten onnistumiseksi. Naisissa monitoimisen Eija Pynnösen ja kilpailuihin ilmoittaja Terhi Harjun 
työmäärä ansaitsivat kiitokset.   
Nuorista muistettiin Lotta ja Olli Pynnöstä, Joona Laitista, Nea, Eerika ja Noora Liikasta, Matias, Emma ja Mikael 
Sippoa, Milja ja Miika Halttusta, Viivi Valkosta, Julia ja Jutta Vahvaselkää, Siina, Severi, Sirja ja Pietu Heiskasta, 
Aino ja Juho Varkoita, Hilma ja Eino Heinosta sekä Marika Ahoa.  


