
 

SM-pronssia D18-sarjan viestissä 
 
SM-keskimatkat R1 ja R2 
 
SM-keskimatka suunnistettiin 19.9. pääsarjojen ja nuorten sarjojen (Ryhmä 1) osalta Savonlinnan Naisten-
lahdessa Olavin Rastin järjestämänä ja seniorisarjojen osalta Satakunnassa Vammalan Sastamalassa Suunta-
Seppojen isännöimänä. Molemmilta paikkakunnilta oli löytynyt SM-kisan vaatimaa vaikeaa ja pienipiirteistä 
suunnistusmaastoa. Savonlinnassa aamupäivän karsinnoista A-finaaliin selvittivät itsensä D21-sarjassa Elli 
Haapamäki hyvällä suunnistuksella ollen karsintaryhmässään 5., H16-sarjassa Heikki Kohvakka (karsintaryh-
män 6.), D18-sarjassa Outi Valkonen (19.) ja D16-sarjassa Oona Valkonen (19.). B-finaalissa suunnistivat 
H21-sarjassa Hannu Tiusanen sijalle 163 sekä Hannu Kohvakka sijalle 165, sarjassa H18 Ville-Matti Tarvonen 
sijalle 6, D18-sarjassa Tiina Laitinen sijalle 26, sarjassa H16 Markus Sippo sijalle 51 ja D16-sarjassa Sirja 
Heiskanen sijalle 34. Iltapäivällä suunnistettavasta A-finaalista selviytyi parhaiten Elli Haapamäki ollen loppu-
tuloksissa hienosti 16. jääden lopulta vain reilut kuusi minuuttia sarjan voittaneelle Tampereen Pyrinnön An-
ni-Maija Finckelle. Toinen oli KooVeen Merja Rantanen ja kolmas Tampereen Pyrinnön Riina Kuuselo. Mies-
ten pääsarjassa voiton vei Ikaalisten Nousevan Voiman Topi Anjala ja kakkostila jaettiin Vehkalahden Veikko-
jen Petteri Muukkosen ja Orientin Johan Bäckmanin kesken. Heikki Kohvakka jatkoi hyvää suunnistusvirettä 
ollen finaalissa sijalla 20 vajaa kuusi minuuttia sarjan voittanutta Deltan Otto Loukkalahtea jäljessä. Valkosen 
tyttöjen rastit olivat välillä enemmänkin hukassa ja lopputuloksissa Oona oli 38. ja Outi 40. Seniorisarjoissa 
oli myös mukana kalskeelaisedustusta. A-finaaliin selvittivät tiensä H55-sarjassa Keijo Tarvonen ollen loppu-
tuloksissa sijalla 24. sekä H50- sarjassa Seppo Laitinen suunnistaen sijalle 27. D45-sarjassa Sirpa Tarvosen 
sijoitus oli 57. Mikko Kuitunen ja Tuomo Marttinen karsiutuivat B-finaaliin ollen sijoilla 3. ja 16.    
 
SM-viesti R1 
 
Ryhmä 1:n SM-viesti suunnistettiin 20.9. Kalevan Rastin isännöimänä Liperin Tornivaarassa syysruskaisessa 
säässä. Kilpailumaasto oli pienipiirteistä ja peitteistä vaaramaastoa, joka vaati kilpailujohtajankin mukaan 
fyysisen kunnon ohella monipuolista hyvää suunnistustaitoa ja viileää suorituksen hallintaa. Erot eri sarjoissa 
muodostuivatkin suuriksi ja viestissä menestyivät joukkueet, jotka pystyivät mahdollisimman tasaiseen ja 
virheettömään suunnistukseen. Jopa huiput totesivat viestin jälkeen, että kisa oli verrattavissa henkilökohtai-
seen suoritukseen. Oma pää oli siis pidettävä kylmänä ja liika vauhti saattoi koitua kohtalokkaaksi.  
 
Kalskeen tytöt Oona, Tiina ja Outi kilpailivat D18-sarjassa asenteella ”uusi päivä, uusi kisa”. Oona Valkonen 
aloitti viestin rohkeasti vanhempien kilpasiskojen rinnalla ja eteni maastossa tarkasti ja loppua kohden sijoi-
tuksia parannellen ollen vaihdossa 6. viisi minuuttia johtavaa Keuruun Kisailijoita jäljessä. Toisella osuudella 
Tiina Laitinen eteni myös virheittä ja vauhdikkaasti tuoden Kalskeen vaihtoon sijalla 5. n. 11 minuuttia kisaa 
edelleen johtavaa Keuruuta jäljessä. ”Ykköselle tarkasti, sinne on ainakin kilometri matkaa” olivat Tiinan 
vaihtopuomilla antamat viime hetken ohjeet viestiä jatkavalle Outi Valkoselle. Ankkuriosuudella Outi etenikin 
omaan suunnistukseen keskittyen täysin tietämättömänä hyvistä lähtöasetelmistaan. Viestin voitto ratkesi 
loppukirissä Tamperelaisen KooVeen eduksi ja toiseksi tuli Keuruun Kisailijat. Jännitys maalialueella nousi 
Kalskeen pienen huolto- ja kannustusjoukon piirissä, kun kolmatta joukkuetta odotettiin maaliin. Noin 12 
minuuttia voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen odotus palkittiin ja Outi ankkuroi Kalskeen joukkueen kol-
manneksi. Outille mitalisijoitus selvisi vasta kenttäkuulutuksesta. 
 
– Ei käynyt tänä aamuna mielessä, että olisimme iltapäivällä sm-mitalisteja, oli tyttöjen yhteinen kommentti 
kaikin puolin onnistuneen kisan jälkeen. Yllätys oli mitä mieluisin koko joukkueelle ja huoltojoukoille. Kausi 
alkaa olla kaikilla päätöksessä ja se on hyvä päättää koko joukkueen onnistumiseen. Ensi vuonnahan tytöt 
pääsevät jatkamaan vielä samassa sarjassa ja ehkäpä uusia tavoitteitakin itselleen asettaen tämänvuotisen 
viestikokemuksen ja mitalisaavutuksen rikastuttamana! 


