KANGASNIEMEN KALSKE / SUUNNISTUSJAOSTO
TOIMINTAKERTOMUS 2000
Toimintakausi 2000 oli Kalskeen suunnistajille ”työntäyteinen” ja jopa historiallinen monessa
suhteessa. Seurassa aloitettiin lasten suunnistuskoulu, Hippopolku. Kesän mittaan lupaavia
suunnistuskärpäsen puremia lapsia ja nuoria ohjattiin leikkisästi suunnistuksen saloihin. Työmme
varmasti kantaa satoa tulevina vuosina. Tämä kuitenkin edellyttää, että saamme tähän työhön
jatkossa lisää innokkaita vetäjiä ja muita tarvittavia resursseja.
Nuoret suunnistajamme keräsivät kultaa ja kunnia kesän kisoissa ja tuliaisina oli mitaleja ja hyviä
sijoituksia niin yksilö- kuin joukkuekilpailuista. Mikä ilahduttavinta, seuramme sai koottua iskukykyisen
ja pirteän joukkueen Nuorten Jukolaan. Urheilussa on toki tärkeää voitto, liikunnasta saatu nautinto ja
terveys, mutta myös hyvät kaverit ja hyvä yhteishenki, mikä auttaa jaksamaan huononakin
kisapäivänä.
Hiihto- ja latusuunnistus
Kalskeen hiihtosuunnistajien joukko oli pieni, mutta sitäkin iskukykyisempi. Talven parhaasta
suorituksesta vastasi ensimmäisiä kertoja lajiin tutustunut ja Kalskeen parhaaksi suunnistajaksi v.
2000 valittu Silja Tarvonen, joka pokkasi komeasti D16-sarjan SM-normaalimatkan hopeaa.
Johannes Varkoi jatkoi hyviä esityksiään ollen samoissa kisoissa 4.
Talvella järjestimme Keski-Suomen aluemestaruuskilpailut niin pikahiihtosuunnistuksessa kuin
latusuunnistuksessakin. Molemmat kilpailut menivät mallikkaasti, kiitos rutinoituneen
järjestelykoneiston, ja saivat kovasti kiitosta kilpailuihin osallistuneilta n. 200 osanottajalta.
Kesäsuunnistus
D16-sarjassa Silja jatkoi hyvää menestystään myös kesällä jääden Mäntyharjulla pidetyissä SMpitkänmatkan kilpailuissa niukasti pois mitaleilta neljänneksi. FIN5:lla tulikin sitten jo voitto alku
kangerteluista huolimatta. Syyskuussa Silja voitti KLL:n mestaruuden Oulussa D15-sarjassa, Nokialta
tuli SM-normaalimatkan 5. sija ja Lemiltä vuoden kruunannut D16-sarjan SM-yökilpailujen
pronssimitali. Pikamatkan SM-suunnistuksissa Silja oli 9.
Yksilöpuolelta mainittakoon myös Salla Tarvosen FIN5:lla saavuttama D20E sarjan kolmas sija, sekä
Norjassa saavutettu sotilaiden MM-kilpailujen viestikultamitali. Pikamatkan SM-suunnistuksissa Salla
oli 10.
Hannu Varkoi puolestaan saavutti miesten pääsarjassa am-pronssia. Kaikkiaan
aluemestaruuskilpailuissa saavutimme 7 kultaa, 8 hopeaa ja 7 pronssia.
Venlojen ja Jukolanviesti juostiin tänä vuonna Pärnävaaran supikoissa Joensuun lähistöllä.
Kalskeelta oli mukana Venlojen viestissä peräti kolme joukkuetta, tosin kolmas joukkue jäi lopulta
vajaaksi sairastumisien vuoksi. Ykkösjoukkue teki siellä todella loistavan suorituksen ollen lopulta 80.
Parhaimmillaan taisteltiin 20 parhaan sakissa toisella osuudella. Joukkueessa juoksivat Salla ja Silja
Tarvonen, Jonna Halttunen ja ankkurina Anu Valkonen. Myös kakkosjoukkue juoksi hyvin sijoittuen
255:ksi kaikkiaan 656 joukkueen joukossa. Jukolassa miehet paransivat edellisen vuoden sijoitusta
ollen 258:s. Myös kakkosjoukkue paransi sijoitustaan 768.:ksi kaikkiaan 1163 joukkueesta.
Nuorten Jukolassa Tammelassa joukkue Niko Liukkonen, Satu Hämäläinen, Anni Laitinen, Tomi
Ilvonen, Sanna Laitinen, Silja Tarvonen ja Jari Puntanen sijoittui hienosti 63.:ksi kaikkiaan 178
joukkueesta.
D16-sarjan tytöt Satu, Sanna ja Silja intoutuivat syksyn SM-viestissä lähes mitalivauhtiin. 5. sija 42joukkeen joukossa on lupauksia herättävä, sillä kaikki tytöt pääsevät vielä ensi kesänä samaan
sarjaan.

Kalskeen mestaruus suunnistus kärsi huonon kelin vuoksi osanottaja pulaa. Naisissa mestariksi
leivottiin Silja Tarvonen ja miehissä Pekka Valkonen.
Palkitsemiset
No Smoking stipendejä saivat: Satu Hämäläinen, Sinikka Joutsi, Anni ja Sanna Laitinen, Silja
Tarvonen, Tomi Ilvonen, Jari Puntanen ja Jyri Tiihonen.
Riita-Liisa Putkosen muistorahaston stipendin sai: Anni Laitinen
Antti Tahvosen testamenttirahaston stipendin sai: D16-sarjan joukkue Satu Hämäläinen, Sanna
Laitinen ja Silja Tarvonen
Lisäksi jaosto muisti: Tiina Laitista, Outi Valkosta ja Ville-Matti Tarvosta.
Lisäksi mainittakoon, että Keski-Suomen Suunnistus ry palkitsi vuoden ryhtinuori palkinnolla Silja
Tarvosen Kalskeesta ja Iivo Kotamäen PetPe:stä.
Kuntosuunnistus ja kuntopiiri
Kesän aikana melkein joka tiistai-ilta pidetty 14 kuntosuunnistukset keräsi 490 suoritusta n. 100
suunnistajan voimin. Suunnistusopastusta järjestettiin kuntosuunnistusten yhteydessä keväällä
Koittilan, Korholan ja Synsiön ala-asteiden oppilaille sekä Koittilan ja Korholan kiertävän päiväkodin
lapsille. Syyskuussa järjestetyssä Monitoimipäivässä järjestettiin lapsille puistosuunnistus, johon
osallistui 98 lasta. Syyskuussa järjestettiin myös 110:lle Kalliolan koulun oppilaille
suunnistusopetusta, sekä kerrattiin Korholan koulun oppilaille keväällä opittuja taitoja Eräveikkojen
majalla Tamarassa.
Perinteinen valokuvasuunnistus yhdessä Kunnallislehden kanssa keräsi n. 300 suoritusta.
Kuntopiiriä pidimme talviaikaan tiistai-iltaisin Beckerintien koululla, kuten myös tulevana kautena.
Kävijämäärän vaihdellessa 6 -15 / ilta.
Hippopolku
Toukokuussa aloitimme Hippopolku-nimeä kantavan suunnistuskoulun, jonka tarkoituksena oli
opastaa 4-12 vuotiaita lapsia luonnossa liikkumiseen ja suunnistamiseen. Hippopolku järjestettiin
keväällä seitsemän kertaa ja syksyllä koulujen alettua neljä kertaa. Lapsia Hippopolulla kävi
kaikkiaan noin viisikymmentä (50). Lapset jaettiin ikänsä mukaan viiteen eri ryhmään, joissa taitoja
kartutettiin ohjaajan opastuksella leikin ja helppojen taitoharjoitusten avulla. Lasten vanhemmat olivat
mukana harjoituksissa kolmella kerralla ja kerran vanhemmille järjestettiin omat rastit. Mukana
ohjaajatehtävissä oli kaikkiaan kymmenen ohjaajaa. Tarkoitus on jatkaa toimintaa ensi
toimintakaudella ja kouluttaa ohjaajia talven aikana.
Talkootoiminta
Syvälahtitalkoisiin osallistuttiin kaikkiaan kolmena iltana. Lisäksi keväällä oli mittavat puun
istutustalkoot Läsäkoskella. Näistä saimme tärkeitä markkoja toimintaamme.
Kartoitustoiminta
Talvisen hiihtosuunnistuskartan ajantasaistuksen ja urasuunnitelmat Kankaistenlammen maastosta
teki Johannes Varkoi talkootyönä. Samoin ajantasaistuksen Syvälahden alueelta, josta painettiin
uudet kartat Multamäki ja Reinikkala ER-painossa Lievestuoreella. Hiihtosuunnistuskartta tulostettiin.
Tuomo Marttinen ajantasaisti Kankaistenlammen kesäkartan samoin talkoilla ja K-Map:n Topi
Suomalaisen jo vuosi sitten ajantasaistamat kartat Koittila ja Korhola käytiin talkoovoimin läpi Seppo

Laitisen ja Pekka Valkosen toimesta. Näistä kolmesta kartasta on toistaiseksi otettu vain tulosteita
kesän kuntorasteille. Kunta maksoi Multamäen ja Reinikkalan puhtaaksipiirron ja painatuksen.
Muu toiminta
Jaosto kokoontui kaudella 10 kertaa, joista yleisiä kokouksia oli kaksi.
Kalskeen suunnistajien omilla internetsivuilla http://www.nic.fi/~kalske/suunn/ pyritään pitämään
ajankohtaista tietoa seurastamme ja seuramme toiminnasta. Sieltä löytyy mm. kilpailu- ja
kuntorastikalenteri ja melkein kaikki tulokset kesän kuntorasteilta.
Seuran sisäistä tiedotusta varten avattiin kalskeen suunnistajille oma sähköpostilista:
kalske-suunnistus@onelist.com
Siihen on liittynyt tähän mennessä 30 jäsentä.

