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Suunnistusjaosto
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Jaoston kokoonpano
Toimintakauden 2002-2003 suunnistusjaosto on toiminut seuraavassa kokoonpanossa: puheenjohtaja ja
kuntosuunnistusvastaava Tuomo Marttinen, varapuheenjohtaja ja nuorisovastaava Leena Sippo, sihteeri ja
tiedotusvastaava Jonna Halttunen, talkoovastaava Hannu Kohvakka, kartta-, valmennus- ja koulutusvastaava
sekä internetin ylläpitäjä Pekka Valkonen ja leikekirjan ylläpitäjä Satu Hämäläinen. Johannes Varkoi toimi
kilpailuihin ilmoittajana talvikaudella ja kesäkaudella ilmoittautumisia hoiti Leena Sippo.
Tapahtumat
Toimintakautemme oli tapahtumarikas ja menestyksellinen. Siljan, Markuksen, Oonan ja Outin menestys tuo
toivottavasti lisäpotkua kaikille suunnistuksesta innostuneille ja lajin parissa ahkeroineille. Varoja jaoston
toimintaan kerättiin talkoilla: keväällä ahkeroitiin puuntaimien istutuksen parissa ja syksymmällä istutettiin
mansikkaa. Osallistuimme myös Hippohiihtojen ja Valokuvasuunnistuksen järjestelyihin.
Koulutus
Jaoston jäsenten yhteinen koulutusilta järjestettiin kaudenvaihdon yhteydessä, missä Hannu Varkoi esitelmöi
lasten ja nuorten suunnistusvalmennuksesta. Liiton järjestämään II-tason suunnistusvalmennuskoulutukseen
osallistuivat Tuomo Marttinen ja Pekka Valkonen. Metsämörriohjaajan peruskurssilla olivat Sirpa Tarvonen ja
Jonna Halttunen sekä Puhu ja Puutu –koulutukseen osallistui Kirsi Laitinen. Lisäksi Pekka Valkonen toimi
lasten suunnistusratojen ratamestarikouluttajana Keski-Suomen alueella.
Kilpailujen järjestäminen
Jaosto isännöi taidolla elokuussa viestisuunnistuksen aluemestaruuskilpailuja, jotka järjestettiin Lintusuon
kartalla, Mikkelin tien varrella. Kilpailukeskuksena toimi Teittisen pihamiljöö.
Valmennus- ja harjoitustilaisuudet, kuntourheilu
Valmennus- ja harjoitustilaisuuksien osalta teimme yhteistyötä ympäröivien seurojen (lähinnä Hankasalmen
Hanka ja Itä-Päijänteen rasti) kanssa. Yhteistyössä Hangan kanssa järjestimme elokuussa Hippopolun
leiripäivän, joka kokosi 50 suunnistuskärpäsen puraisemaa lasta ja nuorta nauttimaan rastien löytämisen
riemusta ja muusta toiminnasta Koittilan koululle. Kesän aikana yhteistyössä Hangan kanssa järjestettiin
lasten ja nuorten Cup-suunnistuksia vuoron perää Kangasniemellä ja Hankasalmella. Helmikuussa vastaavasti
joukko kalskeelaisia harjoitteli hiihto- ja latusuunnistusta Hangan isännöimänä. Alueen oravapolkuleirille
Kannonkosken Piispalaan matkasi 17 seuramme nuorta suunnistajaa.
Varsin monelle nuorelle ja miksei vanhemmallekin suunnistajalle oivana harjoitusmuotona käyvät kuntorastit, joita
jaostomme jäsenet järjestivät keväästä syksyyn lähes joka tiistai-ilta. 14 kuntorastin ohella jaostomme järjesti
ampumajaoston kanssa yhteistyössä yhdet ampumasuunnistukset. Talvikaudella puolestaan huhkittiin kuntopiirissä
jaoston salivuorolla.
Kunnallislehden kanssa yhteistyössä järjestettiin
kangasniemeläisiä reippailemaan ja etsimään rasteja.
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Kalliolan ala-asteiden oppilaille järjestettiin mahdollisuus tutustua Emit-leimausjärjestelmään ja Sporttisirkuksessa
toimme lajiamme tunnetuksi myös muiden kangasniemeläisten koululaisten keskuudessa. Tämän lisäksi jaostomme
järjesti ensimmäiset Kangasniemen kouluille suunnatut suunnistuskilpailut: osallistumisinnostus kisoihin yllätti
myönteisesti koko jaoston!
Nuorisotoiminta
Huhtikuussa jatkoimme Hippopolku-nimeä kantavan suunnistuskoulun pitämistä, jonka tarkoituksena on opastaa 4-12 vuotiaita lapsia luonnossa liikkumiseen ja suunnistamiseen. Hippopolkua pidettiin 20 kertaa, huhtikuun alusta elokuun
loppuun saakka, kerran viikossa ja 1-1½ h kerrallaan. Heinäkuussa pidettiin lomaa. Lapset jaettiin ikänsä mukaan
kolmeen eri ryhmään, joissa taitoja kartutettiin ohjaajan opastuksella leikin ja helppojen taitoharjoitusten avulla. Lasten

vanhemmat olivat mukana apuna tarvittaessa. Mukana ohjaajatehtävissä varsinaisia ohjaajia oli suunnistajistamme
kaikkiaan kymmenen. Talvikaudella hippopolkulaisten innostusta pyrittiin ylläpitämään vetämällä sisäharjoituksia salissa.
Valmennusryhmät
Suomen Suunnistusliiton Pohjola-ryhmään valittiin menestystensä perusteella Silja Tarvonen.
Palkitut
Kesän menestyksistä kaudenvaihtotilaisuudessa palkittiin seuraavat henkilöt: Silja Tarvonen, Markus Sippo,
Oona ja Outi Valkonen. Ville-Matti Tarvonen, Tero Kemppi ja Jose Ignatius palkittiin innostuksesta ja
tiimihengestä. Ahkeruudesta kesällä muistettiin Heikki Kohvakkaa, Roosa Putkosta sekä Sirja, Pietu ja Severi
Heiskasta. Kuntorastiahkeruudesta puolestaan muistettiin Outi Valkosta, Tero Kemppiä, Hannu Kohvakkaa ja
Martti Järvistä. Kalskeen mestareina palkittiin Jonna Halttunen ja Seppo Laitinen. Antti Tahvosen
testamenttirahaston stipendin sai Silja Tarvonen ja Riitta-Liisa Putkosen muistorahaston stipendin Jose
Ignatius. Lisäksi palkittiin 11 pientä pihkaniskaa sarjojensa Kalskeen mestareina.
Huomionosoitukset
Suomen veteraanisuunnistajat muistivat Silja Tarvosta stipendillä.
Suunnistusveljemme, Kauko Valkonen, täytti 60 vuotta ja hänet lykättiin seuraavalle vuosikymmenelle
hirvimaskotin kera.
Lisäksi seuramme muisti 90-vuotista suunnistustaivaltaan juhlivaa suunnistusseuraa S-101:stä, Jyväskylästä.
Edustukset seuratasoa ylemmissä elimissä
Pekka Valkonen toimi Keski-Suomen Suunnistuksen hallituksen jäsenenä ja kilpailunohjaajana sekä
varajäsenenä liittovaltuustossa.
Kilpailumenestys
Kesän aikana Silja teki historiallisen teon nappaamalla nuorten suunnistuksen MM-kisoista viestikultaa
sarjassaan D20. Tämä mitali täydentyi suunnistuksen pitkien matkojen SM-kullalla D18 –vuotiaissa.
Sarjassaan yhtä mahtavaan tekoon ylsi myös joukkueemme Markus Sippo, Oona ja Outi Valkonen, joka voitti
Koululiikuntaliiton Suomen mestaruuden. Mestaruutta juhlittiin ensimmäistä kertaa Kangasniemen historiassa.
Aluemestaruusmitaleja Kalskeen suunnistajat saavuttivat yhteensä 27, joista 10 kultaista, 8 hopeista ja 9
pronssista. Talvikauden osuus mitaleista oli 9 ja näistä 2 kultaa, 3 hopeaa ja 4 pronssia.
Viesteihin osallistuminen
Suuret viestit olivat pääosassa kesän aikana ja Sulkavan Jukolan viestissä juoksikin peräti 4 kalskeelaista
joukkuetta. Ykkös-Venlamme sijoittuivat sijalle 109 kokoonpanolla Silja ja Salla Tarvonen, Anu Valkonen sekä
Jonna Halttunen. Kolmos-Venlamme suunnistivat sijalle 475: joukkueen muodostivat Virpi Valkonen, Kirsi
Laitinen, Sirpa Tarvonen sekä Janna Hänninen. Kakkos-Venla –joukkueemme kohtaloksi koitui tällä kertaa
hylkääminen. Jussi-joukkueemme löysi itsensä läpi yön suunnistetussa viestissä sijalta 330, viestittäjinään
Tuomo Marttinen, Pekka Valkonen, Seppo Laitinen, Janne Kuusela, Keijo Tarvonen, Kari Lappalainen ja
Mikko Kuitunen.
Nuorten esiinmarssin Helsingin Nuorten Jukolassa suorittivat joukkue Ville-Matti Tarvonen, Tero Kemppi, Tiina
Laitinen, Jose Ignatius, Outi Valkonen, Satu Hämäläinen ja Hannu Tiusanen. Joukkueen sijoitus kilpailussa oli
140.
Kangasniemeläisittäin menestyksekkäitä muistoja sisältävä Keski-Suomen Viesti juostiin pitkän tauon jälkeen
Jämsässä. Kalsketta edusti B-sarjassa joukkue Seppo Laitinen, Keijo Tarvonen ja Silja Tarvonen, sijoittuen
kolmanneksi. Viestiä kiidätetään seuraavan kerran, juhlavuoden kunniaksi, Kangasniemellä.

