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BENALMADENA
COSTA

Be^a Taden.. Cosla stlatlsee Espa.jar CoSta
del So illa, Torremolinoksen ia Fuengirolan
vällsså. Se on erinomaisten liikenneyhteyksien
päässä kaikista Andalusian os sta-

KJn Bena 'naoena Costa' ral,entaminen pääs
vauhtiin tämän vuosikymmenen alussa, otettiin
(arkissa suLnn te'nissa huorrioon lorrar
viettäjät la heidån viihtymisensä. U marannat,
satama, €vintolat, tivolialue ja upea urhellukeskus - kaikki uusia ja toirnivia. Pallon
vihreyttä ja väljyyttä, ei melu eikä saasteongelmra.

.t
Oletko goltaaia, surfäaia tai yleisurhei
Benalmadena Costalla on '18 reikåinen golfaata. Tunsaastr te^^ ske4lL å, hvvät ves -

;ådaÅin;cin

Lrheilun]a'o o ,rsuLd e L ja l,arlF_ krLununa LUs
UBHEILUKESKUS, jossa on upea yleisurheilu
kenttä, palokenttä ia rnonitoimihalli.

ASUNTOTUOXANTOA
Uudellamaalla, Etelä-Hämeessä ja
Etelä-Klmenlaaksossa

Rakennutamme

oMrsTUSASr.rNT0JA
Hitas-, arava- sekä muita edullisia
omistusåsuntoja

VUOKRA.ASTINTOJA
kuntien omishrkseen

LIIKE- JA PALVELTNILOJA
yhteydessä
etenkin asuntorakentåmis€n

Lisäksi tarjoamme rakennuttajapalveluita asunto-, liike- ja palvelu- sekä peruskorjatuhankkeiden toteutuksessa.
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Kesä taitalvi.
Helle tai pakkanen.

Svnteettlnen [Ieste Alfa
vöitelee aina.
Synteeti n€n Neste A fa vo te ee

Slomen ankar
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(un ntl vaihdat autoos keeolyt

lalkuvaa huoletonia

alon. Ylrdellå
Va lserna a synteettsen Neste

Taunoma se€n m nemalio ltln ver
Gtiuna synteett nen Neste A[a on y
Palon pullaamp moottor kef a.
Palan paremp kaynnis&lys ialv€lla
Ja palon vahärsemp kulum nen
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ppuolt

Nen€ A[a 2 SAE 10W40 APISF/CD
Osasynteett oen

noi asteoljr

Synteettnen Nesie Ala on tode
nen

huppuoi, kehitetty Suome$a

NESTE
volielu

t JE S I E

\/A

r

I ELU

|

AI | | E Å M f

f/irEE 6n L4r/[5 ]CCorlif

hunr|ln

t VAI

$trlP6r[rrr

"ri:

r-

.l;.

i.]1977

| 11ocol

l

Kalevan Kierros
1V^77-86

Kalevan Kierros r.y:n 1O-vuotisjuhlakirja
julkaisija:

Lierros r.y.
- toimitt4a: Kå,levar
Seppo Hakuli
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Kymmenen
vuotta
Kalevan
Kierrosta

TAIAVAT
trIEBIOS

Y

jotka ovat
KFnmenen vuotta
- kymenen Ka.levar Kierosta - 14 miestä,
läpil<iiyneet täydeUisesti niimä kierrok€et. Kymmenen ruoden ajan hei11e Ka,levan
Kienos oD miiäriteUyt vapaå-ajanvieton rytmin. Ei ole sopinut sa-iraltaå "viiåi'råi:i.n

aikaån sittoiD, kun on kienoksen osakilpåilu. Jos on vardnko kåynyt, niiD on
kilpailuun låhdetty va-ikka "kiisi kipsisEä . Nämä 14 oråt todeUå ansairDeet
kunniakiertiij?in arvon ja laåtar seinålleen. Heitä on s'"'tä omitella. He ovat Kalevan
Kierroksen kivijarka.
Mik| såå ihmisen åntautumaan Katevan Kierrokseue? Tekemiirnme pienen
tutkimuksen mukåå.n låhes ao % hatua mitata omia r4oja€n
suodtuskykyiän. Små måi.åirä ha,lusi kehittiiå itseiiän, pårantåå tuloksiaan.
Koln:Mså. ilmoitti mukaraolon sJ,Tksi myös sosiååliset syyt, halu olla mul<ara
kiva-sså joukossa. Läb,es 40 Vo vertaå tuloksiaån kärjen tuloksiin ja kaksi kolmasosaa
vertaå omia tuloksiaån jonkun tai joide.l<in kilpakumppanien tuloksiin. Näin
kilpailuvietillii.kin on metkoinen siiånsa.
Kieroksen menestyksen eräs sa.laisuus on sen monipuolisuudessa. Kiertåjiski
ka-hdella kolmasosålla on jonl<ina.sieinen kilpaurheiluiåusta. Kilpaurheilua
hanasta.neistå. a6 % ilmoitti lajik€een ykailörajin. Jokaiserle mukaånlaihteneelle on
vamasti olut kuitenkin jokin kuudesta lajista uusi ja outo. Uuden kokemisessa on
tiettyå viehtymystä. Kierroksen osa.rajien 4oittuminen ed vuodenåjoille tuo sanaå
våibtelua elämåiiin kuin ta.lven, kevivrn, kesän ja syksyn voimakas erilaisuus Suomen
Tutkimuksemme mukaån kiert4lstä 60 % on toimihenkilöitå, joistå låhes puoret on
johtavasså asemasså. Maånviijelijån a.mmattiå ha{oittavaksi ilmoittaå itsensä 1,5 ?,,
työntekiiöiksi rusaå.t 20 % ja itsenäisiksi )..rittii,jiksi 10 %. Joukkolnme on niin
a.rnmå,tti kuin ikiijar<aumaltaår hyvin heterogeeninen. Ybteinen intensiivinen
kuntoiluhanastus tuo sarnaJlhenkistTtti, jonka pohjalta syntyy toveruus ja
ystävyys, jotta otr elämiiii.mme monin tavoin rikåstuttåva vaikutus.
On Earottu kuntoilun asettuneen nyky-yhteiskunnassa uskonnon asem:]a.
Kuntoileva ilminen haxjoitta nykyajar juma.tanpa.lvelusta. Uskonnon asenaårt ei
mielestiini liikunta-a. sovi *ntai;in asetta, vaikka editä siihen viittaavia pii eitä
onkin olema-ssa. Meille kiert4ile osa.kilpailuissa on toki havaittavissa
juma.lånpalveruksen ominaisuuksia. Me kiertäjät ukomme, että kuntoilemåIlå voimme
eli,å parcr]min, errme välttämätui pitempåt|n, mutta monipuolieemmin ja
iliysipainoisemmin. Meille liikkuminen on pyha asia. Emme h,.vii.ksy sen våi:hättelya,
puhunattal<åå]1 sen pånettetusta- Me mielellämme puhu:nme siitä, yritäme saåda
kuntoilua haxmstarnattomankin liikkrmaan orenme l?ihetyssmnaajia. Olemme
kiivåita mielipiteiss?inme asian puolesta. Surjeme miereui,me s mäme
epiikohdilta. Kokoomumme yhieen vahviståmåar uskomme ja nauttimaån
kitvoittelusta. Tunnenme olevme parempia kuin muut. Ja olemme myös.
Pa,uli Arbeliul<sen aiuuepåneman Kalevm Kiertäjien pii on jatkuvasti kymmenen
luoden ajån kasva.iut. Juhla.hierrokseen lii.hti 6?5 ja mitalin saa 57a kiertåjiiå
Ka-ikkiåån kymmenen woden aikana on kierrcksen vähintåi;ir plonssimita.lin
ånsaimeenå sfuorittanut 1045 miesiå jå naista. He ovåt tehneet låihes 20 ooo
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usuoritusta ja kulkeneet niissä eri tavoin yri miuoonå kilometrä. Nii.ihin
ovå.t käyttiheet aikaa. aviolta ?5 ooo tuntia ja harjoitteluun käytetty
aika on Ui,hes miuoona tuntia. Kaleva.n Kier'rcs r.y. or jaaenisftltii?in vamasti yksi
maamme eturivin liikuntaseuroja mitattaessa jäsenten yhteenlaakettua aktiviteettia.
Kiertåjät ovat kuntoilijoiden kermåå, kä)..tettiinpä mittaxina aktiviteettiå tai uskon
syvällisyt ttä.
Kiertrijå rii]<kuu parjon. Keskive okie ää juoksee. hiihtää ja pyödilee kuta.kin
noin l OOO km vuode$a. Hi'n soutaa ja luisteree yli 2oo km ja kåy
suunnistusmsteiua kåhdeksa.n keriåa vuodessa. LihåshuoUon edlliseen hoiiamiseen ei
jiiä paljon aikaå
kertaa wodessa.
- eikabdeksan
Kiertåjistä 90 7,
tupakoi olienkaår, saiiirnöllisiå €auhuttelijoita on vain 2 7d.
NeUiinnes on f,åysin raittiita, puolet nauttii alkoholipitoisia nesteitä kerran ka.ksi
kuukaudesså, jå neljånnes vähintään kelrår viikossåJuhlawotemme me.keissä suoitetuD suppeabl<oon kyselyyn perustunut tutkimus
antoi miele.tiintoista tiet@ meistä itsestiimme. Toivottava€ti joskE voidaån roteuttaå
enerrm:h asenteita mittaava. tutklmus.
Juhlavuoden luoksi myös tri.rnå julkåisu oD huoms.ttåvasti aika.isempia
vuo€iki{asiå laå.jempi.
Ka,levan Kienoksen juhlawosi on ollut hyvå. Kilpa.ilu kii4essä oli loppuu saåkka
tåsainen ja järmittävä niin miesten kuin naisten så{oissa. Yleisesti otiå€n kilpailut
järjestelyjen osalta onnistuivat osittain onnenr<in msiosta. Siäolosuhteet erässä
osa.låjeissa toivat lisämskautta, erässä helpottivat matkartekoå.. Voimme olia
twtraäsiä memeeseen kierrokseen ja våihtaå uudeue vuosikymeneue jullavasti
iloa pitaten Koryilanmella marraskuun puolessa viuissä.
Silloin myös vaihdarnme puheenjohtajaå. Minule kuluneet viisi ruotta Kalevajr
Kieuoksen johdosså ovat oueet mieuyltävåt; olen saånut vetiiä hienoa poruLkaå.
Kiitih tiistå ajasta. Erityisesti kiitär håIituksesså näinä \,uosina kanssani
tyo'skenneUeitä. Siinå joukossa on ollut innokka.ita aikaansa uhråavia henkilöitä,
joilla on esimerkiltinen halu tehdä pyyieekjntii työtä muiden hyväksi.
Rivijäsenenä Kiermksessa edelleen kilpakuntoilua harrasta€l
OLLI ?UAIIILA

kilpailuihin he
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Palkittavat -86
MIEHET \'LEINEN SARJA
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
tO)

Kopn. Jalmo I{åmeer iNå
Linden Raff Loviisa
Pa,Uåspuro Simo Kokkora
Sålonen Pertti Espoo
Jetsonen Voitto Valkea.koski
Kolisevå. Esko Tuusula
Soini Matti Po oo
Erkinheimo Jaåkko Espoo
Joktanta Ju}lani Tuulos
Miikitåro Mika Tanpere
Va,ltonen Ka[e Helsinkr
Oinonen Timo Kuopio
Alhoaoro Juha Mikkeli
Sola Ismo Nååntali
Peltoniemi Sa.u]i Kokkola
Autio Markku Myllykoski

11)
12)
13)
14)
15)
16)
1?) Lauhasmaå Ja.rmo Toija.la

le) Eteränen Tenho Powoo
19) Laåkso Olavi Terva,lroski
20) Ilma.Erta Risto Hiineentinna
21) Ylilehto Jri Heinola
22) Pesonen Hårnu Kuwankoski
23) Westman Pertti Loviisa.
24) Nilkanen Aulis Helsinki
25) Vartiåinen Aarne Vantaå
MIEHET
1)

yti

Timperi Jåå.kko Helsinki

10) Ruohonen Seppo

H,'vinkåä

V hunen Timo I]nåha

12) ViUånen Leo Tårnperc
13) Joutsenniemi Juhåni Kerava
14) Ikonen Aino Tuusula
15) Laåksonen Auvo Raisio

MIEHET

yli

Jarmo Kopra

5134.O

5100,6
509?,9
5046,9
5033,9
5031,1
5Q14,1

5009,9
5000,4
4954,8
4944,2
4914,9

Katle Leppänen

4o-v.

2) Tuomainen Aaf,re Joensuu
3) Kuusi Klaus Espoo
4) Ka. å Seppo Hiineenlinna
5) Repo Oiva Pori
6) Viitasaåxi Jussi Hima.nkå
7) Vikmå.n Kalevi Vmtaå
a) Perkåmo Osmo Helsinli
e) raåkso Perlti Yröj:ixvi
11)

5632,2
5591,2
5449,9
5467.2
5408,2
5342,2
5315.2
5272,9
5?10,3
5209.2
5244.4
5164,5
5136,1

5353.7
5316,6
5294,4
5266,4

51't8,4
5164,1
5097,7
5040,5
5040,4
5025,8
4973,2
4974,4

Jaåna Måikirinta

4444.O

4420,9
4806,9

5o-v.

1) Leppånen Ka.[e Suolatlti

4'725,5

2) Aho Maud Helsinki
3) Måttila Simo Tmp€re

4617,4
4519,9

Mårjåtta L€htonen

Kaurapuuro kuuluu
tän aamuateriaan.
Aivan erityisen pehmeän

wp*
4)
5)
6)
7)
8)

makuista puuroa saat
Aam u n hyrirkaurahrutaleista.

Linnakoski Keijo Helsinki
Kåiminen Laud Kuopio
Dufvelin Kaj Våntåå
Pesonen Olavi Helsinki
Våil,nånen Väs:inen Kuopio

MIEHET

yli

6O-v.

1) Santånen Ensio

Hetsinki

2) Iisåkkila Låuri Hetsinki
3) Säted Into Turku

NAISET
1)

2170,2

2143,t
1541,9

TAIfiVAIU
TIEBBOS

IIEINEN SAiJA

Maikirinta Jaåna

Nurmo

2) Suojiixvi Leila Heinora,
3) Toivonen Vella.rno Helsinki
a) Saå.r€nkoski Sinikka Heinoia
5) Hakalax Ma4a, A:inekoski
6) Montonen Outi Jywaiskylä

NAISET

4321,Q

4091.0
3877.7
3154,9
3624,a

yli

4O-v.

1) Lehtonen

Marjatta Hekinki

2) Puusola Marib, Lahti
3) Varkila Riitta Tampere

4145,0
4114,2

3496,5
3354,5
3325,3
3727,3

JOUKKUEKII,PAI]-U

2544,4 1) Hiirne€rninnaÅ HLta,^t 21.722,,78 (Ja*
24?0,9 mo KopE, Seppo Kaila, Jule.ni Jokiranra,
2461,4 Risto Ilmavigå)
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Kierroksen juuret:

Malli Ruotsista
on

kerrar euiissijän jo-

Joka ihmisellä
ku- krnineasdatus. Minulle se sattui rci
pa"s

vuosikymmen sitten.

Nåin luonnehtii nykyinen yupostimies
Pauli Arbelius (43) Ka.revm Kierrcksen
syntyjä swiä ?Olunrn alkupuolellå. Idäiettyiiiin ideaå useitten ruosien qiar Arbelius

julki 19?6 ja runnoi sa.må-n
tien ensimmäs€n kierroksen käyntiin
ka.lraisi å.sian
7971.

iinen idea on sälynyt aika
- Alkupe
ånåIysoi kotme ensimmäistä kierhlvin,
rcsta suoritianut Arb€lius päv?in tilannet
Olen kovasti miettinyt, miksi Kierroksesta on tullut nåi.in suosittu Ehkå se, etiä

Irheilulisuuteen on yhdistynyt pieni

hi_

pau,s taiteellisuutta, on menestyksen stT
Taite€Uisuuden mivåriiksi Arbelius laskee

viitisen prcsenttiå.: kumiakirjat, komeat
mitalit, hienot på.lkintojenjakotilåisuudet
ja, muut oheisasiat.
Yhå aktiivisesti kuntoileva posteljooni
tuopui kieroksen sihteerin tehtävitstä kolmantena wotena. Kosketus nykyisyyteen
on säilynyt tiedotusvzilineitten avulla.

Esimerkki
Ruotsista
Arbetiu sanoo.
19?1 reissula Lidingö -juok-

Idea on mun,
Se

sldtyl

suun Tul<holmaår. Kuulin sielä svensk
Klassiker nimisestä tapåhtuma€arjasta. johon mm. Lidine\r- ja wasa.loppet kuuluivat
Klassiker ei ollut hilpå,ilu vaån osa]listumi_
nen ka.ikkiin sen nerjiijin osatapantumaån
tuotti osållbtuia.lle kulniakirjan.
Odottelin wosikausia, että joku keksisi perusiaå Suomeen sana,nlarsen
31. pävåinä 19?6 holla.n- TanmikurD
tulivat lurstetemaån La.hteen Vesi
tilaiset
jårven jiiirlle maratodaåi. Olin iisekin mu
kanå €atasella Lulsterun j?rrkeen juteltjm
på.rin kavedn (Tage Strmdström, Häkan
Haemån) kanssa sntä, miten kivå Klaasike-

dn

kaltainen moniottelu olisi meillii,1<in.

Tage

ja Håkån patistivat

viemåi;in asiåå

Viikkoa myöbemmin juttelin Juoksija

-lehden toimituksessa Tåpio Pekolalle Sil-

loln Innsbruckin talviolympialai8ten a.lusviikols. minulla oli io pitkåi.le habmoteltu
ajatus, pistelaskujärjesteLnålkin. Pekolakin
innostui sekä imosti.

Toimikunta
olla pittiå
ori

- Myds osakilpailuparkoista
4jatul<siå, muttå miten ne toteuitaå

selviä

ep?tselväå. Otin yhtevksä osakil
pailqjen jårjestäj?i€hdokkaisiin *kä mm.
Seurå -lehteen, mutta asia ei sirti lihtenvt

oli vielä

Sitten keksin: Pitaiå olla ioimikunta
Maålis'huhtikuun taitteessa sain kutsutuk_
si Juoksijarl tiloihin Tehtaånkaduue joukon liikuniårmehiä dlisså merkeissa. Pu
heenjoht4aksi olin plTtiinyt Edk Pihka]an. Puheeqiohtajånå piti mielestäni orra
liikuntapiireissä va.lmiiksi jonkin verBn
"nimeä" ja Pibl<a.ralla sitä mielestii,ni oli
Tiistii päåstiin eteenpai,in niin, etiä. 1? 9
?6 voitiin jo pitaiä varsinaisen jårjest€l''toi_
mikunnan perustava kokoua Puhettå johti
Pihkåla, Arbeliul€esta tuU sihteed Heikki
ja Ta.pio Pekolan, Håkan Hagmarin ja Henrik Anthonir ollessa muim jiiseninå osa.rajien edusiåjien oheua.
Asrar markkinoimiseksi kirjoitin ke
s{iui -76 jutun Juoksijaån; sieltä sain tilåå
niin parjon kuin halusin. Myös lähettelin
jutiujå ed lebtiin ja SVUL:n Elolta oli svksyllä lehdisiötilaisuuskin Juoksijm ol]n'
piaktjan maxkkinointitilaisuuden yhtev'
dessä. l,ehöstön kiinn6tus ei åIul<si ollut
valtavaå, mutta pieniä juttuja julkaistiin
maåkuntålehdissåikin.

Koekierros
Vuoden -?6 aikara Arbelius teki ormn
koekienoksensa jo ohi ehtinyttä FinlaJIÖ

aå tukuunotta.inatta l-uisteluna oti

42

kmrn jiiirna.rå.ton Sorvalsssa urheiluopis-
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Kaxliukoplan Keijo ,fatnmidm pokkM eaa,nLieiaai ensimä,isen Kietu)ksen rrosiju}Ja"s,
sa Fe.niaEsa syksyllä -77. OMittelijoina ELik PihkaJa (vaa.) ja PaDIi Arbelius.

ton edusta.Ua' Ihme kyllä se pysryttjin

olosuhteitten puoreen järjesbm:iän.'
pyturi.rinki (104 km) aje iin
- Håmeen
Pinl<alarl
kanssa hirveai.s€å vesisateessa.
- Sulkåvatla käydessåni neuvottetin jiix,

jestäjien kmssa soutumahdoDisuudesra.
Nårrrä kysyivat "paijonko teiä orisi ja mr
nå va.stasin eb]<ä kolmi,sen*ymmentii .

Sitten sulkavalai€et pohtivat pitkä:in, onko
heixå (noin 3oo soutåja siuoin) mahdoui,
suutta låajentaå tå,påhtumaånsa nåin paljon. Lopulta myöntyivåt vasbårottamaan.
Måraton Seinäjoetla oti Arbeiiukselle nrtiinijuttu. Suunnistus piti sensijam kehitiiiåt kokonaår a.lusta.
Sopivaå suunnistustå.pahtumaå ei

nai,et

ensinl<iiån
oUut. Tunsin Icppåvaaxan Sisun miehiä ja pyysin heitä jiirjesiiitrxi;iJ}
helpon 15-kilometdsen koekilpailu. Se toteutui toivomari laisenå Luu]<issa.
Peruutuksella
a,lkuun

Finlåndia -hiihdosta 1977 tuli nii.in KK:n
ensimminen toteutunut osaraji. Sitä seura-

sivat Seinåinaaton. Håineen pyörärinli,
Surkavm soutu ja I€ppåvååra.n Sisun jårjestimå suunnistus-

Suunnistuksen jiiJkeen alettiin miettiä
luisteiua. Helsinkiin oli kesån åikara va.lmistDut iso tekojä;ixata jå mahdottisuus
lajin jii.rjestiimiseen. Luistelun 4oo metdn
mdaua iodettiin olevån paljorti kiinrf kierrcsla€kijoista. Kahvitlå suunnistut<sen jii.tkeen Esa l-ehtosaåri heitii 4atul<sen: jokai
nen k pailija tuo oman laskjjansa.
Menin ldean kera uudeleen Juhåni
Jiixvisen ruo ja keskustelu jålkeen homm?.n onnistumista epälen Jussi hyvin vas
taha-koisestr suostui tuumaån.
La€kenta onnistui sillä niinLuin myö,
hemmiliii]rin kenoillå.
onnistumisesta heti ensi
- Kienoksen
kenålla
oli tulut minulle e$iinlainen pal<komielte. Sen piti onnistual Ja onnistuihm
€e, toteaå Arbelius \,aosikaNia jåIkikäteen.

Ensimmäisen Kalevar Kierrcksen 19??

piti alkaa luisteiulla Solva.llås€a. Jåån "Erimielisyyksiå"
ohuuden !.uoksi yritystä
myöhempiiån

siinettiin ensin
ja lopulta peruutettiin koko-

Arbelius toteaå jiirjestelytoimikunna"sså
esiintyneen aikanoisiå olimietislTksiä ensimmäisenä kienoswonna.

I
Eråis setla,inen oti, miuaiset p:ätuijä- pidetaiån.
Minä esitrn menoå ravrnto
set
raån, kul<aån ei kamattanut Mutia minä
kylnästi kutsuin poru]<an Fenniåår jå sii
tä PihAda oli helvetin vihainen. Arbeiius

Erimiehs''ydet johtivat jåljesteryioimi
kunnån rcimaån lemontiiin ensimmäsen
vuoden jålkeen. Opettajå Ni o Toivasesta
tuli uusi puheenjoht4å nerjä.ksi seuraåvaksi kaudeksi ennen Oui Puntilan nou-sua
johtoon 1942.
NåiJremysten erilarsuus johti myös ArbeIiusten ercon (våimo Liisakin mukana ha.llituksesså) syksynä -79 kesken Lå,uden
Ilmenneissä vilppitapauksisea Arbeliukset
puolsiva,t muita rankempia råpsuja asianomarsille saårDåtta kuited<åån toisra pzät-

tiijä

kanna.leen.

Urheilulisen tapahtDman ohe[å. AIbelius ehti €.hentåa kuntoon myö€ tarteeuisen puolet kunniaki4a,t. vuosimita,liasiån,
ikuisesti kiertävån kiertopalkinnon yleisvoittåjale, ptiåkjsseremoniå.t Ne ovå.t såilvneet idealtåar arkuperinsinä edeneen

Alkuvaikeuksien
ka,utta Dousuun
Ensimmiiiselle kieuoksetle ilmoittåutul
12o ja sen kuusi rajia loppuunsuoritti 62
henl<ilöä. Alkunrosina Kienos pysyi nykyiseenvenattunåpienenä lienevätkö
huimat kestå\'Jrysuråkat pelottaneet. Vaata
vähitelenmm. julkisuudenlisai.alntyessåtapaåtui nopea kas!.u uudelle, nykyiseue,
A.lussa. toiIninta muutenkin oli pienimuo
toista. Pa.uh ja Liisa Arbelius tuottivat osa'

kilpa ujen jålkeen hrrosUstat taskulåskin'
ta ja kirjoituskonetia. kår'ttai,en. ArbeUusten
vetäyMtyä Peltti Lindqvist ja. Måxkku Ki-

velå keksittiin heidiin työnsä jatkajik6i.
Osållistdan*iår;ir kasvå€ssa åtk:n mu-

kååflsaårti todettiin ta.ryeellbeksi. Mårkku
Kivelä jå, Pertti Sa.ronen ryhtyivåt hoita_
maår tätä asiaå. Pertti Lindqvistin myÖtå
muu osa konttoriteknnkkaå sai tukda,kseen Pertin työna.ntajån Sinebrychoffin,
jonka, tuki sittemmb onkin osoittautunut
hrrin merkitiiiväksi.
Kas!.un rnyöt:i myö€ tålou€ saåtiin punå.iselia" plussalle eri satasen jiiaenmåksu
menot kattå.vaksi.

TuUut tutuksi
Vuosien mitt&.n Kierlos on viitfteuen
tutul<si niin kreriåjiue itseueen kuin
muillekin. Lyhyesti ilma.bten: hotnna on

tulut

våltavasti puhelinsoittoja,
- Alussa tulijominjoutåviå kyseMå ku
enimråkseen
ka miståkin. Salin kasvå€ssa soitteluien
dtixä on viihentynyt. toteaå sJö,skesästä
-79 sihterin vååtivaå. tehtåviiå hoitanut
Pe$ti Lindwist.
Yhtiiåltä mzäråå v?inentiinässä lienee ollut noin -44 käyttdön otetiu "ministeriperi
aåte"- HåUitul<sen rivijiisenslå muutanå.t
on nimeity osakilpaiuen vastaåvakai pe
iänka.tsojaksi ja ongelmien latkoja.l<si.
on kyilä soitertu aika påijon.
- Minulle
!.uonnå esiUe tuli edtyisesti venekyTiiIä
symyksiä: mlTnti- jå ostoha.tukkuutta,
soutur<åverin etsintiiä ja 8en sellaista,. tote'
aå "soutumi]lsterinif' useat wodet oUut
savonliruElainen Aatos Kostiainen
Aatos kertoo myöe sulkava.rå.isila i?ixiestrijillä oueen häneltå udeltavaa kieriäjät
kun eivät ole osoittåutuneet kovin huoleli
siksi ilmoittåuiumiskaåvakkeen (se på.nl<'
kisiirto) täyttiimiaessä. Vårsin monet ovat
unohtaneet kr:uksata ruudun, josså kier
rcslai.suus illnåistaån-

Mitalit ja

viirit

Alusta l?ihtien Kierokseua on ia€ttu kol_

menv?irisiä wosimitareja osakilpailusuod-

Ta.iteilijå R€iio Paåvilainen on suunnitel-

lut mitalit 197? a1 sekä uudelleen'46,

ikuisesti kiertävii,n pa.lkintop,'tyn sekä 30
osskilpailusuorituksestå jaettavan ansioviirin ja tiif,Iiir mennessä ko]nelle (Pauli Arbelius, Juoksijå. -lebti jå r'uosiju] å.ssa -86
oX' Sinebrychoff Ab) ia€tun kunniaviidn
Vuoden -a2 mitali on taiteilija Kaffi Sutisen ja ruosien 1943-a5 mitari taiteilija Terho Sakin käsialåå. Tåit€ilija Ismo Sa.liD on
puorestaån ideoinut vuosijullassa -aO ensi
kenan jaettavån kunniar.iertaijiir (60 suoritettrE osåkrlpailua) kilven.

Järjenkin
kåyttit salitaan
Kie oksen pi*eråskujä{estelmä

on ko- kolmenå ensimmäisenä vuonna to8nl ki''t?ir_

ko atjan orrut periaåtteelbån sama

I

Vuosikokoue

ot Kdevan Kletoksen ylit

nön toteutukaeltaår hiemar

pijättävä elin. Ylä tuoeikokoug A5 iaänestitrt.

nykyise8tå

Jokainen suoritettu osakilpa.iluha,n antåå

ns. suorituspisteen.

Yhteisiulosluetteloon
taas Kienoksen siiärkjjen mul<aår ja penEteella liatat:ra ensin kuuden, €itten viiden, nerjåI... jne. suoituspisteen harlkki-

jat

Kilpåilupisteitii osa*ilpailun voittåja såå
tuhåt, kaksi kertåå voittajm tuloksen ver€n aikaå käJ,.ttänJ,.t nollm. Muile j''vitetään pistei$. lineaårisesii. Kauenmin kuin
tuptaati viipyneet saåvåt vain suorituspis
teen. eivåt kilpa,ilupisteitä.
Kolm€na ensimmäisenä !'uonna tonni
laskettiin pyöriståim:ilå kilpailutapabtumå"n (e3im. Firdardia -hnhto) yleisvoittajan
tulos seuaåvaån kym'}neneen minuuttiin.
Nerjänneski ruodestå, å,lkå€n ve ailu on
tapaltunut pelkiistaiän kiertäjien kesken.
Laskutåvan muutoksesta keskuteltiin
viitisen wotta sitten jo.Lin ve årI erätten
kieftiijier pit:l€$å jotakin lajiå toista hel
pompårrå! jotåin toista taås ve*auakohdetta vååtiva.inpålra. Muutosaja.tuksena esitettiin eri lajeille erisuuruisia nykyisestii
poikkeavia låskentakertoimia.
Edtyisen voimal<kaästi asiasta keskus
teltiin Vitåksyn -a2 lr.rosikokouksessa, jo€så esitettiin mm. pyöräilyUe kellointa, 1,6
(= kolme kerl€å voitiåjm aika on no[å.)
sekå suulDistukaelle mul<a vaikeimpma

Kertoimia.

otisi pitalnut muutia siksi,

että pyörinly oli jurmetun herppoa ja suun-

tå^as vaikeaå. Ihar piåtii*in piti
kåyttiili.
Pitkiin jorina,rr jålkeen keskustelu trehtyi Martta Puusolån puneen!.uorclon:
kotom nyt jo råpset punuvat
- Meillli
kakojen
kierok8esta. Jos nyt vierå jt|rjen
käytkjbin kielteta*in, niin voi va.in sånoa,
ettii ihafl oikeasså ne lapst ovat.

nistus

Tunnetaån jo
S&ks&ssalrin
Viime urosina Ka,levan Kiellos on såå,
nut myds kiitettäviisti julki€uuttå. osoitul<sena tunnettavuudesbår. Osakienokset
ovåt saffEet tå.på.htumapåikkojensa sårlomå.lehdissä rmsaå€ti pa.rståtilaå, ja mar"n
valtalehdissåi-kin uutiskJmnys ylittlT kerta
Myd,s TV on otlut monisså iapatlturnisså
paikalla. Loviisalaisesta RaU Lindenistii
koottiin ruotsinkieli€een urhdlm 4ankohtaisliihetykseen "Spo$magasinet" va*titumin mitiainen ohjermå. sen kok@ja Asser Kimpi pyöri kuvaåjineen Lindenin kin,

tereiltä kesii^rr osåkitpailuissa.
Sanainen Kimpi
Joutseno
- kotipaikkå
rnyös esitteMutun
teki Kiermksesta
salsara.iseen tbiathlonlehteen. Meidiit tDnetåån jo utkomaiuakinl

Kalevan Kierroksen johto L977-1986
Purrenpuu jobt€,jå

Vuosi Ircp

rs77 rr4

Si}lteeri

Knpailusitueeri

TiedotGshieeri

lleil<ki
Pekola

Pauli
A$eUE
Pe.tti
Markku
Lindqvisl Kjverå

Antti
Frisk
llntti
Fisk

Markku Tunturi, Joma NkkaDen,

Markku
Kivelå

Mdkku Tmtui, Jo.oå Niskmen,
Esa l*htossri, Osmo Ju!ålainen,
Am€u Lindqvtst, Ajri Kiimtfäinen
Mdkku Tmtui, JorDa Niskmen,
Eså I-htosari, Osmo Ju!årainen,

Pefiti
Markku
19ao 1?9 Niilo
Toivonen LiDdqvisi Kivelä

simo N .ura, ve iko raiho, Hugo va.ltonen,
Haglrrm, Tapio Pekola,

Ilani Rime, IIåkd
HeriL Anthoni
Esa

lrhtosai,

Tatu Pohia

Markku Tuturi, Joma Niekanen,
Esa

l4htosari,

PauU

Arbeli$ erosi 11.9.,

Liisa Arbelius ercEi 11.9,

Pedti
Mdkku
Lindqvist Kivetå

Markku
Kivelä

Mrkku
1982 34a O[i PEtilå Pemti
Liadqvist Kivelä

Markku
KiveJä

Mrkku
PDtilå Pertti
Lindqvist Kiverä

Malrr<u
Kivelit

Paula

Pmtilå Pertti
Lirdqvist

Markr<u
(iveut

Paula

Lgal 262 Niilo
Toivmm

Muut j?ts@et

arbelius

Erik Pitrksla Pauli

19?a 1oa Niilo
Toiveen
1979 134 Niilo
Toivmen

Rålrton
hoitaja

AnneU Lindqvist, Pauli Sihw,

Kari Fbvio Marita Puusla

1983 4o5
1sa4 513

OIU

Olh

Mdkku
Kivelä

Eså

lchtosMi, Oso Jx].åminen,

Anneu Lindqvbt,

Kdi

Rovio, Påuli Sinvo,

Matti Niikr<lra. EiLa Pekkdinen.
Rå mi SrupZut

Autic Osmo JlLarainen, AtueLi Lindqvist,
Vilenius Kari Rovio, Matii Niikkulå, Eila Pekr<adnen,
6eppo Hakrni, Aaios Kctiainen,
Pentti Lehiinen

Autie O6mo JukaråiDen, Ämeli Lindqvist.
vileDiu6 Kdi FDvio, Matti Niikkula,
veDamo Toivonen, Seppo Hakuli,

Aatc Kostiåinen, Pertti

19a5 551
19a6 57a

Orri

OILi

Putila Pertli
Mak]u
LiDdqvist Liveiii

Marklu
IO@lä

Seppo
Hakrni

Mårk]ru
Pmtila Pe ti
Lindqvist Kivelä

Mtukku
Kivelä

Seppo
Ila,klri

Såronen

Osmo JukdaineD, Anneu Lindqvist.

Matti Niil.kula,

Aåtos Kostiainen. VeDamo Toivonen.
Pe ti $lonen, Reimå Al+Sa,rni
Osmo Jukarainen, AnneLi Lindqvist,

Matti

Aatos

Nii]<]<rna,

Kctiaiad. Vettamo Toivonen_
F€itu Ala-Salmi

Pertti Så]onen.

ö

IfY%.
PAT]ftJSLilDE

ffi,
$R
Fffi{tilEts?mEu'rfiI
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Osakilpailut, paikkakunnat, påivåmiiiixåt ja matkat lajeittain
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Osakilpailujen
jårjeståjåt
ja pitopaikat
LUISlELU
Koko ajarl Oulunkyri'n tekojiiälä Helsingissä, järjes$Uinä Hersingin Iyövä€n Luis

telijat osin yhteistyössä Helsingin Luistin-

HIIHl{)
Fidardia -biihto H:ineenlinnasta Låhteen 197? a5, Savonia -Idihto Mikkelissä
1945 46. Pirkån hiihto Niinisa.lostå Ta.rnpereelle 104?.

MARAION

Seinämåraton (Seiniijo€n Urhe ijå.t)
1971-7o, -a2 sekä 19a5-46, fidandiå
Malathon (öry:iskyu,n KeDttä-Urheilijå.t)
19aG-41 ja, 194?. Wall<i -ma.m.ton (Va.lkeakosken Haka) 1943 44.
SOUTU

Sulkavan suursoutu koko ajan.
PYÖRÄU,Y
Hii,meen pytuiirinki 197?-79, Maintrlii.Iiiir
Urheilijat 19ao-a3, Hlrinkiiiin Ponter.a
19a4-a6, Roya.l Ctcling Tem 19a?

SIIUNNISTT]S

19?7-?9 I€ppåvåaa,n Si6u
19aO Helat€inSuunnistajat
1981 ItitPtijjtinteenRåsti

19aP
1983
1944
19a5
19a6
198?

Kångåsa.lan Kisa
Suunta,-s?(Lappeenrå.nta)
Ka.revåa Rasti (Joensuu)

HztneenlinnånTarno

Laitilar Jyske
Rastiketut(Ala!.us)

4() osavoittajaå
Voitto Kå.levan Kienoksen $a.Lilpailu€sa on arvotåvaraå. Kymmenen ensimmäsen kielroswoden 60 stfftissa tonnin onni
on tangennut 40 kiertäjåin osa.tle.

Markl.u Tunl uiUe ykkössijoja on kårrynyt viidesså lajissa. s kappåleCta. Ari K$kku€elle kåhde€sa råjissa ?, Pentti vomase}
le jå Harmu MlikirirDaile kolme sekå Ktaus
KuuF€Ue, Kimmo Laineeue, Joul<o Såhila.lte, Teuvo Slantille, Seppo Ruohoselte, Jari
Jorrosele, KaIe Vå,ltoseUe, Jul1alli Jokirmnale ja Seppo Rautiaisele ka.rrsi kappatet-

Muun muassa Kierroksen naratontaulukkoa johtaja ja ll'roden -a3 pistekitvan
voittånut Pertti Sa.lonen on voittanut våin
noden -ag suunnistul<sen. Pisteykkösistä
Veikko Vålkonen ei voittanut yhäiin osa.tatra.

Nåin olemme
osallistuneet
Hiihto on

Ka.tevån Kielroksen råjeista

paxhåiten r.,jkilre sopiva. Sumistus såå
tazs suurimma.t pelonväri,styk€et å.ikaår.
Kisapaikan vaihdos va.ikuttaå yleengå vä
hentåviisti.
TäUa.isia pååtelrriä voi tehdli, Lindqvistin
Pertirl ynniiånii.etå osa.lListumisa.ktiivisuutta koskeva.sta prcsenttitilastosta,. trmoittautuneitten måi.alrästå låskien merDeitten
k,.mmenen Kienokaen oså.l4ien korkein

$allistumisplosentti saåvutettiin woden
-a2 hiihdossa (Finlandia,, 9a %), alhaisin
vuoden ?a suunaistukse$a (Solvaflan
suunnåtla p:?jla.upunr<iseudula, 66 %).
Tilastossa vuosiluyun alla ilmoittautuneitten lukumååIä.
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Kalevan

P€rtli Ad@n

Kierroksen
voittajat
Lg?7-L945

Jolrro Juvön€n
Ks]ed vil.se

197? Markku
19?a Mårkku
19?9 Markku

Tim

Oinmen

Timo ornonen

Feliti $ron€n
KareYi

Tutui
Tutui
Tdtui

Valkeal<@ki
Va-lkeakoski 5661P.

valkeakoski 553a
19aO Veilko vå,lkonen K@gMiemi 5543
s553
19a1 Måtli Kotilainen Sysnå
1943 Pertti Saronen
1984 II8mu Måkidnia
1945 Håmu Mltkiriria

Eaxtolr
Espd
NlJdo
Nmo
Hiimelida

vilod

Juvo@
Tino Ointun
Joulro

5359 P.

Pertii Satonen

P.
P.
P.

x€]et Vihne
JaåI] o TimPri

5544 P.
5?39 P.
5643 p.

xa .
Jundi Jokirmtå 6
Aeplo

5210

Rbto llmavtriå

5749 p.
5632 p.

NAISTEN VOrTTÄJATI

1977 Raijå Viertola
19?9 Ai Kiinaiiiiin€n
19ao Airi KlimzirÄinen
19a1 Atueli Lindqvist

1sa5 Jåda Måkirinta
19a6 Ja:m Mekiliata

MiintyrErju 2233 P.
1oo5 p.
Tmpere
2492 p.
sulkava
Sxlkava 2954 p.
2920 P.
IGlsinki
3447 p.
Keråvå
4473 P.
Keråva
3476 p.
Keiåva
4223 p,
Ndmo
4la4p.
Numo

Virstanpylväitå
kieros, ensimmiiinen
!.rlosijunb nykyisenkanaisenaohjelmineen ja på.tkiniojenjåkoineen
1980 låtrjoitt4ille tuovutetiln KKn kiitosdiplomit ensi kelrar
19a1 hiharnerkki ilmaiseksi jokabele
kiertäålle ensi kermn
ensi]nmäset an€ioviidi 30 rajia suorittåneille
ensimminset kunniaviirit (Pauli AI'
belius, Juoksija. -rehti)
1942 tatrteilija Ismo Salin suumitteli KLn
logpn eli tunnusmerkrn
ensirDm?tinen painettu vuosiktrja
1943 Kiermkselle tehtiin rekisteröimiskel19?7 ensirnmänen

Joukkuevoittajat

L977-a6

V*

Sipilirjn€n

Pertiis€ron€n
O@o ?erkdo
ossi oj.rå
Mågru Ragäfd

1s?B Vmt

d

Så,lm.! Nino Toivee!
Keijo rrijttty
Reijo

Hi@een 3

423e

Eino Swin€n

MåitiKoti]ein€n

Heik}dvumldÄ345ot
Eilo Sarifth
Pauli Ves

M.!ti Kotilåinen

H€ikLi vwrenpiiå
Eino S@ine!
Peniti I?htinen

P€rili Salonen
Ka.levi

Joulro

vilqe
Juv@

6

5250

potuet s?tånnöt jå KK rekistertitiin
vii"hinfii?in neljä rajia woden åikånå

suorittffreille alettiin jåkåå rintaneu1sa4 a,utotarrå, joka,iselle kiertåjäle
19a5 doping testit, ei pa,loja
19a6 ensimmäi*t 60 laiin kunniakieltåjät
(14) pålkittiin
kunniå,viiri Oy Sinebrychoff Atr:lle
Kierr.oks€n 1o-vuotisjuhla Koryilam-

Kierroksen ruosikirja jurkaistiin
116-sivursena 1o-!'uotisjuhla.ki4ana

Mitalistit
1977-a6

EC4F
rakennusyhtiöt

Luotettavat varmat
ja ammattitaitoiset

[ *,''"

Polo.rokenn!syhiiöi muodostovoi
yhden moomme suurimmisio

llll
äi

rokennusyrllyks slö. Po or rokennur
ryhmöön kuuluu helsinkilöisen
Polor-rokennu505okeyhtiön iröksi
yhdek5ön poikollisio roken.!!
yrilynö, ioisto kukl. iolmii omoilo

F]

öl
Filt I
!

Li:Lr

i

l

tl"1ll

rlll!

Sveitsin Kierto
alkaa talvella

POLAR-RAKENNUSYHTIOT:
Roteiiu ire

Kolmen kestä\.t'yslajin yhteiskitpailu,
Sveiisin Kierto, alkaå ensi ta.lvena. täyde€så

mitasam. Seitsem?h verjeksen hiihto

(45

km) on ensinmriinen osa.Lilpailu, Pontevm
jä{eståmä pyödily (75 km) toinen ja viimeisenä Inpivarm juoksu (3o km).
H}'vinkiiiin, Riihimä,en jå Nurmijärven
a.lueen

kuntotapaåtumaksi kehitetty Sveit-

sin Kierto on maa.ssamme viides kestälTysrajien yhteiskilpå u, jossa osakilpailut suo
litet8åJ) eri vuodenaikoina.

Kuuden rqjin Kå,levan kierrcs on ollut
talhain mennessä Pirkan Kierrckselle. Poffoon Kierokaelle, Kolmen
kåupungin kuntokierokseue påii]<a.upunkiseudurla ia nyt Sveitsin kielrotle.

vi lkeenä

IAMPERE

ModiRö, Oy

]OEN5UL]

6'
Hiihdolla alkuun
Ensinmäinen Kalevålr Kierlos k!i)'nnisWi 20.2.7917 nerjiimenä Finlardia -hiih'

dolla. Se oU se edkoisuus, johon staxtattiin
vaB-a.lueerh Kåppolan penona Ka,tumåjiir-

rcn jii.ii.lle nou€seen veden moksi. Iinloiitautuneita oti 5231, måtkaån låhti 5O5O ja
maå.]iin ja.ksoi 4547.

Pa,uli Siitonen voittajånå. kä'.tti aikaå
4.43.12 ja. häne8tä tuli Arbeliuksen låskelmissa tutrannen pisteen mies. Näin jatket
tiin kolme ensinmästä kierrolrrotta: pohjåna. pidettiin osa.lajina oleen tåpåhtumån
yreisvoittajaå, ei kovintå kiertäjåiå.
Momålinen torDin biihtiijå ori Maxkku
Tunturi, joue 5.39.16 antoi sena.ika.isella
laskeniatavala AOO pistettii. Kuopion Toivo
Må.kkonen jä Markusta 1a sekuntia. Yain
ktmmenkuntå kiertiijää pystyi kukista
naår Siid "Äitee" Rantden, joka 52-vuotia-a.m oti yhå vankasti voimissaåIrSeinåmamtoniua juoksmies Arbelius oli
nopein 2.29.47, Tunturi hwä ka.hkonen
2.35.43. piste-ero Tunturin hyvti.ksi 33
kaJxden lajin j:,,rkeen.
Vålkeat<oskela.inen kalkumatka kohti
r€ilua. kokonabvoittoa ålkoi pytu?inys8ä.
Hiineen pyödrinki oU tapalltumanaj yhteiskihtök pailussa Markku kiilsi niul<ar
kiritappion yreisvoittqia.lle. Arbeliu}€elle
Iaji oli heilko 70 minuutin tappio lyå4e1le ja vain 532 pistefte.
Va,lkea]<oske$ ki|iiJltöpåikalla kävi retka€så kova kotåri. Kilpailijår tiele heittjåmä baraåninkuoli liul<astutti kolme saimålaån jå a.iheutti vielå muitakin keskeJ.tUi.Inisiä.

LopurLisen repäs)'nsä Tunturi teki soudusså. Tåmperclaisen kierEuån Kinmo
La.in€en kansså hiiJl jätti seurååvia msaåt

viiden lajin j;i.lkeen kakkosenå ollut La.ijoutui luopunam suunnisttrl<sesta iskiasvaivojen taJria. Sarnaån syyhyn påiättyi
mvöhemmin Lokomon inainöörin kiertiimi_
nen kaikenkai1<kiåå.n. Tunturin soutukaverina hiin kiskoi korinen !'uoden 4an.
ne

Nuoresta låhtien rajia

ha

asta,nut Klaus

Kuusi osoittå,utui suvereeniksi suunnistuLsessa.. Påiätteeksi lurstelussa Seppo Ruo-

honen, Vesa Sip änen jå Harlnu Haunia
työntyivåt ta"sa-a.jaua 1 02.36 tonnin mie-

hiksi hntu:rin ja Pertti

Sa.l@en otta€ssa

sekunnin håvinneinä pisteen viilemmän.
Narsia avåukseen uskå.ltåutui yksi ainoa
Raiia viertola Måntyharjustå. Surrinta
-tuskåå
kuuclesta laiista tuotti suunnistus,
jonka selvittitninen vei liki seitsemän tuntia. Lpputulokselaår 2233 Viertolå oti
54:s eli arre joukon puoliviilin.
Ka,ikkien kuuden rajin servittäjiä kertyi
66, v?inintiiain neljå låpikiiln}'ttä 114.
Pa.rhåå.h 1) Markku Tunturi Valkeå.koski
5359, 2) Vesa Sipili:jnen Helsinki 4435, 3)
Jul<ka, Piispanen I,objarl mlk 4?43, 4) På,uli
Arbelius Vartaa 4650.5) Pertti Salonen
Espoo 463a. 6) Toivo Ma.kkonen Kuopio
a622, 7) Kraus Kuusi Espoo 4650, 8) Pentti
l-ehtinen Sysmä 4449, 9) Laui Kåinninen
Kuopio 4395, 10) Seppo Ruohonen Helsin

ki

4260.
Na.iset; Raija

vieftola Mirltyharju 2233

(kokonaiskilpå. un 54:s).

Joulkueet: 1) Karhukopta 21 71?.

77

Ma*kD Ttntnfi nsimäi@n Jussit lubtelun vetojDhtana vanavede$aiAn Jug€i Järvlnen
|te, Otuo Pe*amo ja Kimmo Laine. Koön oli vtugtemuoti tabenlainen vain vuosikym

Ka.tt1*oplan ykkösjoukkue nsimäisen kienosvDadel joukkuepalkintMt noutamassa hotelli FeAniassa pidetyssä piätöstilaisDD.lessa Miehet vasemmalta: MaAtDE Rögåld,
Vesa Sipili];nen, Osmo Perkamo, Ossi Ojala ja Pertti SaJoDetr.
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Tunturin toinen ...

Atleetteja $Jkar€.J] fannassa souteluL -rB jii.Ikeen.
Kienoksen ideoia Pauli ArLcliue oikealla.

T\ntufin seurana Jamo Piispa'len ja

Toi€en vuoden hiihtoon kiertåjiå ilmoittå,utui 1 10. Sittemlnin joukko vielå pikkriisen kasvoi ollen suuimmillaån 122. Mitalin sar 1OaIinlandiaasa Toivo Ma,kkonen kuitta.si

Kahden 14in j: keen Tuntui oli pa.ikåuaan
kii,rjessä 31 pistettä Arbeliuksen edeUä.
Pyörä yssä Arbelius oli nyt edeUiswo-

4.2a mi,

ajalla 2.3a.3a Tunturin tuUessa maåIiin
viidentsnä 2.42.54 ja Arbeliuksen 44 se,
kuntia hänen ta.kå.nåån.
SouturD Arbelius ja lohja.rainen Jukka
Piispanen ryöttåytyivät yksiin
- tuloksena kiertäien kårkisijå ajå,lla 6.15.05.
T\rn,
turi ja Laine h"ivisivät k Dmenkunta mi-

edelUs\,aoden tåppionsa

Tlntuille

nuutilla harkkien 5.17.4\ atalla,an 922,7
pistettä.
Sein?i.maxåtodlå hersinr< äinen juohumie8 Tåuno vara-sti vei kiertdien voiton
4å11å 2.33.49 Arbeliuksen ja Tunturin tullessa taJ.anå, muutåmån minuutin eroin.

teen venaten eri tuokkaå. Vain tåi.håin

lajiin

ose,Uistunut Pekka Saårelainen vei voiton
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nuuttla mutia pisteisså vain kotmisenkym
mentä. Tunturin johto säilyi Piispasen kii
vetessä kolmanneksi.
- Veneitten iaso oli toinen kuin tånAån.
Olin -7a vårmasti paljon påremmassa ku
nossa kuin koskaan muultoin. vaikka myOhemmin olen kuusikin iuntia pystynyt alittamaån, muistelee Markku Tuntud aikaå
Suunnistukseen sta{atiiin yhteistähdöt
lä kulen ruosi aikaisemminkln. Tehiävä oli

roimasti vaativmpi, aiku kului reipa!
Nunti edelliswotista enemmän Tuntudn
voittoajaksi kirjattiin 3.e9.35 viimeisen vii
pyesså seitsemän ja puoli iuntia. Arbelius,
Piispanen ja neljir,ntenä otlut Peniti Lehti
nen sinnittelivåt kärkijoukossa pit,ten van-

Tuntudn mukaån suumistus -?8 oti kovin kymmenen kierms!'uoden suunnistukEn voittmut taidolta vaårl kunnoila.
Jåksoin veiää loppuun asti kun moni kovakin suunnistaja joutui loppuvlitoitukseUa
Kisa juostiin lokakuD puolella. Ensimmåiset pakkåset olivat jo iåkåna, vahva
routa maassa. Smalikoisså pinta voi pet
&iit vaåksån verm.

LrisiFl.s<d KiTmo L3ir F OsmoJukara:
ja Har nu HaLh kr"ialijn 1yt *ärkj
"
m.pl rksr €a rsemon sekunria parre runn n
ajallaå.n. Tunturille 60.14 ditti kokonais.
voilloon ArbFlruksen v:ipvassa 67.J2 JL
Piispasen ?o.20. Lohjarainen saikin pal?is
taiä Sy6män l-ehiisen edelleen
\aisrå lrLkkeellF \dr,u io nFtJ, drla Bpn
Co' viedesså toisFrd 'ayo.n ohJetmd retojänä voiton Tmpercelle
ParhML r)Må-kk rTr rur. va keakosd
5660,2) Pauli Arbelius Vania 5642, S1
Pentti Lehtinen Sysmä 5348,4) Jukka Piispanen Lohjan mlk 5221, 5) Kimmo Lain€
Tampere 5106, 6) Hannu Hauhia Helsinki
5017, 7) Jouko Juvonen Hetsinki 49aa, a)
Toivo Makkonen Kuopio 4932,9) Pedti
Salonen Espoo 4901, 10) Niilo Toivanen
nFn

Na.isetr 1) Eilå Renko Tampere loos
(63:s), 2) Raija viertola Mäntyhårju

5'2307, 3) Anneli l-indqvist 5 1242.
Joukkueet: 1) VanLaån Salamai 1ao34
(Niilo Toivanen, Keijo Löytty, Reijo Himmanen, Eero Håkkaainen), 2) Sysmåläiset
1? 243, 3) Koff kerho 16 131, 4) Kaxhu,
kopla 15493, 5) Kunnon keravalaiset
23-14495.

*

Seiniinaratan ot selvttetty. Masrus -Bögåld t99) Ja Sakari Sittanen ma aalta szth-

?:tssä Sttoner, mitaJj Ja dipjami svksv,
pauittala6issä. Oh syyta hymwn! ' '
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...

ja kolmas

Markku Tunturin voitiokulku jatkui vie-

tå koLaartena.kin wonna 1979. Markku
voitti va.rn maatodn. mutta kokosi karkkien aikojen yhteistuloksen. Nykyisellå
laakutavalla senkertarnen saålis on 5?ao
pistettå eh kolmisenkymmentä pilrnaa yli
Harnu Mäkidnnar !'uoden a5 saålrot'.rk-

Kaikisså oså.kilpailussa kårjen tulostaso
kohosi. Finlandiassa parametui a udlla
painer in jo rcippaåsti alle viiden tunnin.
Kimmo Nurminen Sysm,'€tä oli nyt kovin
åja.lla 4.24.1a tdevien vuosien voittoa varten hdjoittelevien Matti Kot aisen iiädes
så pa ja Veikko ValkGen 11 minuuttia.
I\rntud hiihteli 4.51.13 häviten kåi,rjeue
106 pistettii. voitto seiniinaxa.ton ra jå ennenka.ikkea rcilut erot kärklhifttäjiin Iiit
tivät nousuun kiirkipaika.lle 12 pistetfii
Veikko Valkosen edelie.
Kolmoss:ja ryöräringiuå riitti aseman

€aibttämiseen, vaikkå Jukka Piispmen kavensikin etunåtkaå muutamån pisteen. La
jin voittqja Antti Ruotsato oli jåttänyt ma'
ratonin vii.liin. Aikaisempien våhinkojen

viisastuttamina oli siinytty tempoajoon.
Soutu muutti asetelmia. Ari Kmkkunen
teki ensimmäsen iskunså ja myös surkava
lainen Ilmo Liuhko veteli Parta.lå.nsaåren
ympäri Piispmen & Arbeliusta nopeåmmin. Tunturi oti kuudentena maåliin tulleesså kiertiijäveneesså ja pisteisså tämän
koitoksen jij.rkeen kormas. Piispasen ia
Kankkusen eturnatka oli kuitenkin våin
muutmn pisteen luokka.a.
Ratkaisu tapahtui n,'t suunnistukses€å.,
jonka tomin vei keravarainen råjin ammattimies Js]lno Komssi aia.lla 2.30.29. I\rnturi hiivisi va,in pad minuuttia, Pnspanen
pa.dkFnmentä ja Katrlkkunen puoli tuntia.
Piispanen sälytti kakkossijansa laiin taitåjiin kuuluvar Kaigasniemen Veikko Vålkosen noustess kolmanneksi ohi Karlkku-

.\<":

Ke an uielä, pojat! Kietokeen komea
kiertapalkinto kolmannen keran sa,rnaa
miehen ha./linnaasa. Iso Wtty on lainassa
noden: ihan iEiomakseen voittaja saa pystin pienoisvercion.
sen. Espoon 2s-kilometrinen juostiin ensi

kerran vir.liaikal?ihdölä.
Luistelun Lintöviiva.lla Tunturilla oli 110
pisteen kaula Piispaseen, kåytinnössä voit-
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to tåakussaå,. S€n valkea.koskinen

huunasi

ajalla 57.3? Piek6iirnå€n 4a-notiaårl Osmo
Jukåraisen napatesså nJ..t kiirkisijan ajalla
56.44. Seits€måin ensimmilistä atitti tunnin
råJan. KåIt<kDen yhtenä nästä nousi pistekå.kkoseksi ohi yh:i. huono€U Piiitimillä
kestiineen Piispåsen. Vålkosella oli vielå
suurempia vaikeuksia.
Kiefiäätyttöjen rul<u kasvoi kuuteen ja

jo kolme

heis&t teki koko urakan. Airi
Kiiinäräinen kilvoitteU voiton Sulkava.lte.
Paxhat: 1) Mårkku Tuturi Va.lkeakcki
5534, 2) Afl Kanl<kmen Sulkåvå 5245, s)
Jul<ka Piispaien l,ohjå]r mlk 5217, 4) Jar
mo Komssi Kerava 5216, 5) Veikko varko,
nen Kmgasniemi 5146, 6) Pentti I-ehtinen
Sysmä 5116, ?) Pertti Laåkso Yröj:ixvi
4949, a) Eino Saårinen Sysmä 4aa2 (paras
ao v.), 9) Seppo Ruohonen Hyvinkåiå 48?5,
10) Pauli Arbelius Va'rtaa. 4a47.
Naiset: 1) Airi Kåmåränen Sulkå.va 2492
(6o:s), 2) Anneli Lildwist 1eo5, 3) Anja
Ha-kkaninen Espoo 14a2.
4o-v.: Eino Sa nen Sysmä 4aa2, 2) Niilo Toivanen Vantåå 4633, 3) l,auli Ki,nninen Kuopio 44O?.
5O-v.: 1) Kaul<o Kovanen Pieksåinåi.ki
3960 (34:s).
6o-v.: 1) Veikko Peippola Lammi 834
(41:s).

Piek e tin,ie I ä pe f us te tt ijn K un t ok ot n a,t - ? 9
ja a.lusta. läbtien komalauma ot oltut ioukotla (menestykse äkin) mukana.

Joukkueet: 1) Sysmån Sisu 19 3A5 (pen!

ti Ichtinen,

Eino Saaxinen, Matti Kotilai-

nen, Heikki vuorcnp:ä). p) Kahvimaån El_
mon joul<kue 1421p, 3) Kunto-Konnåt
1?

459, 4) Koff,kerho 16 96a. b) Vantåår

Satamåt 16 026.

Sy€uim Sjsu hallltsi joukkueh)pattua wodet lszs-a1. Matti Kotilainen (oik.). pentti
IFhlinen. Eno Sa,.rinan. Pauti Vesa ja Heikk; Vuorcnpaä otivat tempD 6kjiöna.
Kuudentena rivissa v.ikko AIen. noiset meet w."Jclta -at. Jollotn seura p;lkrLgi

Veikko Valkonen
"Hattutempun" j?tkeen Ma.;rkku

I\'lntuli

syrjäytettiin kärjestä miehissä. Voittoon
19aO nousi tasarsta työtä tehnyt KangasniemeD ikii.mies Veikko VåIkonen, jonka

nt-t ajalla,2.07.52. Veikako Valkonen nelisen minuuttra hävinneenä nousi n),'t kir_
keen Kankkusen tåisteuessa osaår svai
keuksien (2.37.22) kmssa ja ångiinar pa

mtkaisulajina ori hiinen leip?låjinsa suunnistus. Va.lkonen ei iiinåi ruonna eikå muinaLaå.n voittånut yhtåän osara.jia. T:issä
sunteessa. har.n on ainutlåatuinen ha.rainai

nåInån Tunturin viivii.htåessä 2.34.20. Mat_

Vaunililtaan yhå kiihtyviin hiihdon vei
nimiinsä Sysmässå tuolloin vaikuttanut
Måtti Kotilamer aja.rb 4.06.32. va.lkonen
viipyi pa.rikyrDmentä minuutiia kauemmin, T\rnturi puoli tuntia.

Kotilainen (1.0?.31) sai tehdå tita Kankku€elle, joka bänkå:tn ei kuulunut kiitåinisen tekijöihin: 1.03.00. Pentti Lehtinen vei
torinin ajårb 59.1? muttå ae ei nosts,nut
sysmäliiistå viiden tajin jälkeiselUi viidennertä sijalta.
Ai Kämärii'inen uusi naisten sa4ar}
voittonsa kolmen tyttären uuråståessa j;in
leen kieroksen tät'teen.
Pahaåtr 1) Veikko Valkonen Kangasnie'
rni 5583, 2) Ari Kankkunen Sulkava 5563,
3) Ma.ttr Kotilamen Sysmä 5527, 4) Markku
Tunturi Valkeakoskr 54?6, 5) Pentti Lehti
nen Sysmå 5393, 6) Pefiti Salonen Espoo
5342, ?) Osmo Perkamo Helsinti 5245, a)
Asko Miättä Vartm 51a6, 9) Eino Saåxi
nen Sysmå 5045, 10) Pentti Wa.ltenius Kaåna 5023,
40 v.: 1) Eino Saårinen Pieksämäki 5045,
2) Heikki Sipponen Asikkåla 4992, 3) Niilo
Toiva.nen Vantaå 4970.
so'v.: 1) ViIo Tamminen Esp@ 37ao

Pauri SiitoDen koko Finlåndian k,rrkimiehenä rynni ensi kelran alle neuirn tumin.
Sisko Ka,inulainen kåirkinaisenå (4.24.24)
oli koko joukon ?6:s, eikä kovin montaå
kieruij?iäk?iån ehtinyt hiimen edelleen.
Finlmdia -måratonllla J]ryäskytässä

Iitti otti tonnin ajarb
2.3?.02. Pe ti Sa.lonen hävisi kirissä 9
sekuntia, Pertti I-indqvi6t 22. Kotilainen ja
Kaikkunen viipyivåt liki ?.5o säilyttivät
sijansa kirjessä ennen kolmarDeksi nous
sutta Tuntuiå. Valkonen oli maratonin
(2.51.o1) jiill<een kuudes.
Soudussa voitto ajala 5.40.15 vei Ari
Ka.nkkusen pistejohtoon. Kotilåinen
(6.20. 5a Kimmo Niernisen karssa) piti kak'
kostilansa solistina soudelleen Vålkosen
(6.o7.09) noustessa kolmneksi. Tuniurilla nelosena oli kärkeen matkaå 16? pistet
naåntaiilarnen Kyösti

trtänbii.tiän siinetyssä pyörälyssä KarI'
gasålan Pentti Vornånen vei voiton aia,lla
3.O1.1?. Tuntud polki kakkoseksi nousten
pisteissä samå.Ile sijale 9a pinnan pir,råhaln
Kankkus$ta (3.15.35).

suunnistuksessa Espoon Solvallasså
Klaus Kuusi oli toisiamiseen lajivoittaia,

ti Kotilainen oli

ennen luistelua Valkosen
lähin uhkåå.ja 25 pisteen påiiisså.

Pai'{itoslåji oli kii.rkimiehille työläs. Valkoselie 1.O5.3o riitti kokonaievoittoon mutta

(a8:31

6O'v.: 1) Olavi MZinnikkö HelsiDr<i 2oo3
(145:s).
Nå.iset: 1)

Aid Kämäräinen Sutkava. 2945
(81:s),2) Marita Puuola Låhti 2420,3)
bmå Haåtio Sammatti 2653
Joul<kueet; 1) Sysmah Sisu 20 5a9, (Maf
ti Kotilainen, Pentti Lehtinen, Eino Saåri
nen, Pauri Vesa), 2) Va,ntaår Salamat
Kunnon kerava.laiset 1a 536, 4)
1a o27. 5) venekånsa 17 ?29.
Kopla
Kårlru
1A 5?4, 3)
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Veikko Valkosen sQlis Kietokselta 19a1.

Ali Kankkunen menetti vuonna, -ao voiton Mafita Puusala on toiseksi etiten kiertänyt
20 pisteellä. A.i a.be6i vuosikausia kiirki- nainen- Mukana kahdeksan wotta, kakkostjo ta, rnutta ei o4rinut suunnistamå,n ja
kyuä.styi-
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Matti Kotilainen
Neljä ensimmäistä notta olivåt Kalevan
Kierrokseua niukan kas!'un aikåå. Hienan

re sadåsta. oti a,loitettu neliinnelii
p*tsty nippa nåppa kaåteenså,taån.
Kierrcs oli viihitellen tullut kuitenkin
tumetul<si. Ensiinmäinen rouM kasvu tap?i;

påhtui viidentenå 19a1, iouoin tavoiteltiin
jo kolmensadan råjaå. Kasw syntyi fintåIrlaitten ohella haxrasteen iaåjenemisesta
keski ja. itä-Suomeen.
Viidenneue kieffokselte saåtiin kuulu
pitkien matkojen hiihtäjä På.uli Siitonenkin
ilmoittautumaår. Pauli voitti hi ldon dalla
4.15.01 muttå tJrytJtr tzinån Matti Kotilai'
sen tarva.l kohti kokonaisvoittoa alkoi 2a
sekumin tåppioUå. Siitosetle.
Maraton Jyvåsky)Assä meni Sysmal1
Heikki Vuorcnpaiiin I]jJnijn aialla 2.44 44
Tunturi kipitteli ka,kkoseksi 2.45.05 kåyttiien Kotilaisen (2.56.00, 11:s) siii\,-ttites€å
kärkipåikkarsa pisteisså. Huikear helteen
våikutE näkyy tuloksissa.
Soutuosuus meni iiUleen hiihdostå pois
olleen Ari Karl<kusen nirrnn
- nyt aja,Uå
5.46.31. Pistelistm kärkimiehet joutuivåt
joukolå hiemåJl påäre kuuden tu]Din eikii
merkitiåvä muutoksia iapåhiunut. Asik_
kalan 4a-vuotiå.s Heikki Sipponen sinnitteri
Kotilais€n ta-karå. kakkosena.
Pyöräily ei kärkia.setelmaå muuttanui.
Markku Tuntud polki h'ryin nousten kor
marlneksi. Oiva Repo Porisia otti tonnin
ajalla 2.50.22 kiirkimies Kotilarsen käyttåessä 2.54.06. Kolmen tunnin a.litukse€n
pystyi 13 ensimmiiistå.
Suunnistus vietrin ensi kerrar pois p{it
kaupunkiseudultå Joutsaån pari wotta
a,ielnmin siellä pidetyn SM'yön kaxtalle
Måtti Kotilainen osoitti edeliisen vuoden
hJ,ryän suodtuksensa oueen osoitus taidos

ta - nyt hiir oli ylivoimainen kiertiien
run€åån kåhden peninkulman ta'ipa.reen ailg.aan 2.13.42. Simo Pa.llaspum ka,kkoeena

jåi viidettii minuuttia,

pisteka.kkonen

Ma.rkku Tuntui runsaåt 20 ja Heikki SiP
ponen yli 30 minuuttia.
Viiden rajin jii.lkeen Kotilaisela oli etu'
matkaå 323 pistettå. Luistelussa sysmålåi
nen teki Kienoksen kymeDruotisen historiar voittaiien pohjaroteeråuksen
1.13.00, mutta sekin rlitti. tmturi nousi
kakkoseksi ohi Sipposen, josta puorestaån
tuli kolmonen vårpairsa pålelluttaneen

Voitto Jetsosen iätettyå luistelun sikseen.
Vaåtivissa oloissa va,in

kalsi

pam-sta a.litti

tunnin MiintilJr Jouko Slabilar viedessä ton
nin aja,lb 5a.10.
Osanå kaslua tyttå en miituåkin nousi
toisille kymmeDile yhdekeån uutterimmar
aherta€ssa

karkki lajit loppuun Anneu

Lindqvist oli voittoluor.ossa.

Kauden piätteeksi Viiål<sla wosiko'

kouk€essa 22 kiertäjåiä sai ensrmäiset an-

sioviirit 5x6=30 osakilpailun loppuuGuo_
Voitettuani kolmannella yrittämåUå
miiilirn uuttå ei oUut eniiä saåvutettavissa
Piåtin keskittyä jäueen itsezini lzihempir.nä
olevaån brihtoon. totesi Kotilainen kevåii.rrå
-46.

Iliihtopuolela KotilaiseUa on Finlandias-

ta sijat ?-a-9-11, SM- t'rldeltiikympiltä
12. ja 15. Viime talvena hiihtosuumistus
åtkoi vetiiå puoleensa.
Katsotaån Kierrosta uudeleen sitten
josku€ vanhempåna. Kärkeen p:i;iseminen
siinä olisi aika kova homma ja. edel]4täsi
kovaa hårjoittelua monissa rajeissa. Toisaå.lia pelkkä kuntoilu ei vielä kiimosta
Vasta zg'wotias Kotilåinen toimn perus_
koulun ruokanopettaja.na Heinolan maaPaxhaåt: 1) Matti Kotilair:)en Sysmä 5553,

2) Mårkku Tuntud Va.lkeakoski 5433, 3)
Heikki Sipponen Asikkå.la 5346, 4) Pertti
Sa.lonen Espoo 5341, 5) Juhani Honkå. Hå'
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meentinna 5250. 6) Heikki Vuorenpiiå Sysma 52:19, 7) Osmo Perkamo tlelsinki 5238,
a) Simo Pa]laspuo Kerava 5234, 9) Pertti
I-aåkso Tampere 5215, 10) Aåme Vartia,i-

nen Espoo 5140.
40 v. : 1) Helkki Sipponen Asikkala 5346,
2) Ni o Toivanen Våntaå 5133, 3) Seppo
Ruohonen Hyvinkäå 5052.
5O-v.: 1) Osmo Jukårainen Pieksämäki
4297 (53:s).
6o-v.: 1) Olavi Mårnikko Hersinki 1a91
(164:s).

Naiset: 1) Anneli Lindqvist Helsinki 3523
(98:s), ?) Ame Helt Kerava 3172, 3) Airi
KAmåräinen Sulkava 2456.
4o-v.: 1) Eila Pekkainen Kerava 2960.
Joukkueetr 1) Sysmiir Sisu 20 6a6 (Matti
Kotilainen, Heikki Vuorenpäå, Eino Sååri

nen, Pentti Lehtinen), 2) Karhukopla
20 o31, 3) Kunnon kerava.laiset 19 950. 4)

Venekarsa 19 O4?. 5) Våntaan Saramat
74',747.

joskus vanbempana uudeln- Katsotaan
man
kerya4a, sanoo Matti Kotilainen.

kärien tuntumassa

Kalevan Kierroksessa

ii,",aia""ra""
'

Kotilainen lontaa I
'Kalevan kierosta

Ilatti

[:lli:Tl'::''ii1x"
t-i:;tr:i:_

'

\\5nan Koritri',dr \irmcisrclce
tr'are'an

lrröt *n "oitt'ra'

(ffifisluow
k"u\iåi'*ii"""xu,'
iTunturi toinen
lHonl<a
1'-notias JaLi 'Ilunt],,ri ot kierttjjien kuopus. Fitlnöa -'liihtoorl h.ituiltä starta,n
nut TDDtDri junlof ohitti ladrla noin zooo

viides

-

Julkisuutta Ka.levan Kieftos on smDt varsin Ltynn va$inkirl aiDa sieIlä, migtä

Slantin vuosi
Kuudes kierrcs voitaisiin oikea.skår ni
metå Slantin ruodeksi. Tåmå

oli

se ainoa,

jone hå.ltolalainen urheiluvälinekauppiås
voitokkaåsti osallisiur. "Eviiin:iän" helmikuu$a 32 täytiäneellä Slantilla oli t'uosien
ta.kainen este-ennätys Lo5,o sekä tunnustettu tåito suun stajanaMattr Kotilåisen tlTdyttyä edellisen !'uoden voittoonsa Mihtyhårjun Mikå Henå.

nen sai nyt voittaå hiihdon. Heranen kayF
ti åikåå 4.05.54, Ari Kanl<kunen ka.I<kose-

na viitieen minuuttia enerrm:h. Slå.ntin
4.37.23 antoi 3a. sijan.
Maratonvoitto Selnä@lla ajaua 2.2?.16

åntoi jo tonnin ja nousun viidenneksi. Luumaien Erkki Saårilampi johti tassä vaihees-

luopuen kuiienkin jatkosta. TeNa.kos
ken Olala Laakso piti ka.kkossiiaå ennen
Kailkkusta.
Soudussa Karkkunen oli kolmannen
kerlan lyömäktn, 5.33.?5. Seitsemiin ja
puolen tunnin tulos pudotti Laakson 39.
sijalle. Slart Såvonlinnan Hånnu Kososen
ka.nsså jä Kad<kusesta 40 minuuttiå ja.
121 pistetiai. Juhani Honta Hitmeenlimås
ta oli tlimän vaiheen kåkkonen 143 pistet&t
sa.

Mantsii.ltu ajosså Mikko Palo kaukaå
kiixken ajålla 2.49.22. Kånkkunen vå,hvisti kärkia€emiaån kolmen tun
dn rcilulla, åiitukseua. Oivå Repo nou€i
kalkoseksi ennen 3.o5 viipynyttå Honkaa.
Slånt polki aja.n 3. 19.59 jå putosi 1 1 . sijålle
?92 pistettä Kånkkusesta. Suunnistuksen
aika€roksi laskettiin teodåsså kolme vart
tausta.lta iski

Suunnistulsessa Kangåsa.lla hartoialainen näytti muilte 'nåi.rhin värkit" voitten
ka.lrkosen Klaus Kuusen våxttitunnilla,
Kankkusen 52 minuutillå. Hongaliå nilkm nyrjåhdys hajoitusrasteiua jåtti suun
nistUksen våliin. Ki|rki muuttui nyt reip
paasti Slantin noustessa johtoon 63 pistettå

siloin

Espoossa vaikuttaneen Timo Oino-

sen edelle.

tiin

Luisteluu Slantille teoretisoi

nerjiir minuutin etumatkå.
Oulunl<yUi$ä Hafiolan mies piti tarkkaån silmällä pahimpia ulkaåjiaår eikii
pZäst,ånyt heitii karkuun. Oeartaån tuppun,]<eli aåmuvaxhaisella helpotti tehtävå.{i hi'
da-starnalia taitureitien menoa. Edellis
!.uonna 54.10 liut<une€n Jouko Sahilar
voittoajan painuminen 1.o2.o4:åiän kertoo
vajaa.n

"Slantin wonna' kiert4ien må;irä oli j?;.rteen kasvånut sadalla. Nyt jo 343 sai jon

kinvåri*n nutaljn liki

neljänsadån osallis'
tuttuå åinai<in yhteen osakilpa. uun. Tt'ttä_
fien mi'iiråkin kasvoi 15:een 2o'lr.rctiåår
kerava.låisen Ame Heltin viedessä voitto-

Vaikkå Kielros slantilta jä, juoksu jat'
kuu- Vuoden a5 HelsinLi City Maratonin

Teuvo pisteli Väniimöisen asussa kltmen'
kiloinen kantele kaina.lossaåJl. Pysfit€li ja

laulaå lurauti€li v:ilillä.

on hemetin kipeä, valitteli
- Käsisuihkussa
lastin paina!'uutta.
"Våiski'
Lontoon må.ratoniUa, -46 Sbntiua

oU

jou-

lupukin ha}]no.
Parhaåt: 1) Teuvo Slant ]lartola 5541, 2)
Timo Oinonen Espoo 54a4, 3) Aa.rre Tuomainen Joensuu 54a4, 4) Maxkku Tnntud
Valkeakoski 5414. 5) Ari Ka.l<kunen Sulkava 5403, 6) Pertti Salonen Esp@ 5325, ?)
Voitto Jetsonen Valkeakoski 5255, a) Vi]re
Rossi Joutseno 5216, 9) Klaus Kuusi Espoo
5095, 10) Kå.levi Vikman Vaåtaå 5033.
4o'v.: 1) Aare Tuona.inen Joen€uu 54a4,
2) Niilo Totva.nen Vartaå 4972, 3) Pentti
Volnaren Kangasdå 4471.
5o-v.: 1) Henrik Anthoni Helsinl<i 4006
(e2:s).

6O-v.: 1) Olåvi Miinnikkö Helsinki 1a55
@a?.e).
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Teuvo atant (oik.).ia Timo Oinonel

nen Beima

Ha

tatnoim6ga mDkavia ODtunEylässä. AIa pohojdaa.Bopinutta elnet Etarttia. Niiihi[ ei ttvimut

SaJmi testa.a varavälineitten

Nå.i*t: 1) Anne HeU Kerava Ba4? (109:s),
2) Vellamo Toivonen Helsinkt 3?39, g) An,
neti Lindqvist Hetsinki A43p.
4o-v.r 1) Eita Pekkdinen Kerava 31?a

(1?9:s).

Joukkueet: 1) Karhu-Kopla AO 699 (Timo
Oinonen, Pe$ti Salonen, Kalevi Vikman,
Jouko Juvonen), 2) SysmAn Sisu 19 6a9, 3)

H:imeenlinnan Hitaåt 1a 5?6, 4) Kmon
kerava.låiset 18 413, 5) Joutsenon Kultervo
1a 148,

JoutseAol niehet KaJevi Korhonen ja Ville
nossi taipa.lee a. Ki eä' maty,a taita,a jo
pa.ina.a luisteluaaennosta päätellen.
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Luistelu alkuun
Kienos -ag alkoi siitä mihin edelinen oli
priåttynF eri luistelulta. Noin kuul<aisi
edellisen luistelun jälkeen kierui.jät ko'
koontuivat uudeleen oulunkylå{tn useimila jo hyvå mai;ixä ha.rjoitusta.kin
Mainioisså oloissa kJ,'yti

oli nyt koko-

naår} uudenlaista. Kailkiåz,n 26 paineli al
ie tunnin Seppo Ruohosen voitta€ssa aia.lla

56.3a sekun tla ennen Veikko Fagerlundiå. ka.ksi tuplavoittaja Jouko Sa.bilan edellä. Pe tl Salonen ja koLne muuta ja.Loivat
nelostilåå, 4a.[a 5?. 17.

Valkeakosken Voitto Jetsosesta turi ensinmiiinen a.ue nerjajr tunnin kiertriiit Fin
lånchassa, 3.5?.01. Jour<o Satlib (a.Oa.O2)
otti puolesbån pistejohdon kynrmenen ensimmäsen mhtuessa kuitenkin sadan pin_

Mårkku Trnturi oli kotikulmiUaår kovin
maratoonari 2.35.Oa mutta ruoden puorimatkassa vastå pistekuutonen. Saniiaå ei
ma,ratonille kuulunut ja Jouko Juvonen
yhienä kovimmista (2.3a.os) såi ponkaista
vmtuksetta. pistekrjrkeen Pertti Salosen
noustessa viitossija.lta kakkoseksi.
Soudussa odotettu voltto ajalla 5.54.10
nosti Ari Ka.l<kusen kolmanneksr. Sam6sa veneessä olleet Juvonen ia slalonen pitivät kärkipaikkarsa, mutta tulevåstå voittajastå. ei ollut vielä aåvistusta.k:]a. Satåzlr
pistee€een må}liui seitsemän miestä.
Pakkaa sekoitti vielä se, että kukåån keulamiehistä ei onnistunut pytuiiilyssä. Timo
Oinosena kulku sujui pårhaiten kahdek
sån aja.lla 2.52.56. Se vei kesken kesim
Espoosia Kuopioon sii.tyneen lvi-insinöö_
rin kärkipaika.lle. mutta tiukkåa oli: Juvo
nen kåhden, Kankkunen nerjii.Il, SåIonen
44 pisteen palr€szt.
Ma.rkku Tunturi oli viidentenä 70 pisteen
piässä, mutta Mister Kienokseltå lajin tie
dettiin jiiåv:h väUin. I!åmeen pm-kisoisså

Nän pilättyi Maxkkr Tl,ntwin johtota,ru:
valkeakoskelainen eeuraam ssa muitten
nenoa nstimetsääf,r Lappee aman Simo
låsså sJ/J/skuusså a3 kJynäfteppeihin no
jaten. Kaikesta huolimatta oLi hymy hDule$a LappeeDranan suuDisfusÅr'sa aJkreEsa. Juttukaverina Afi Kankknen, jokz \.uoeia tritettyään lnopll kiertämtuestA,
k1D ei oppitut BuunLlstma"an.

Tuturi oli särkenyt nilkkmsa ojm yti
Kipsi koivessa ja mieri haioli ttTtyminen muitten menon seumåmiseen. Ennen kisaa Mårkku o1i var'
mistmut jåixjestäjilä, sa.llisiko maåsio
hypätessZiän.
kea.na

kinkkazmisen ka.ina.losauvojen våråssa.
Pa.la.utteeksi tuli tietoa ojitetun suol1r:6

Kietoksen a3 pijÅtteeksi telkl{'arin isknryhmä oti latkaisua reuraamas1a. pertti Salore,
päiitti ensimmiijsenä snlj,Dietuksen ja vei satnan tien myös kokonaisvoiton.
Suunnisrus

La

ppeenraruan Raipossa al-

koi laå.s Jhiåislahcö!ä ja netJan vapaå€sa
jårjestlkss€a kä).4iivån rasl,in hslåutuk
sellå. Jatkoksi oli petkä "purkea,,, kaksj
erilistii. lenkkiii ja lopuksi taå.s "putkea',.
Kåytilnnössä rutkaisu tapahtui v6ta viimeiseUä låstitla. Pe*ti Salosen pudottåutuminen jyrk:ihkössä tr.ka.{nieessä oueelle
pieneue jyrkiint€el le onnistui ensiyrittä
mäIlä ja n]neaåt kuu€i minuuttia myöhem
min meliin tullut Timo Oinonen sai kuul,
1å hävinneensä kokonaiskilpailun kolmelta

pisteellä. Yhden pisteen a.rvo Salosen voittoalåsta 2.13.53 laskien on kahdeksisen

sekmtia, joten pitkåån hatruun ei olisi
Anne Heu'isi:i tuli toistaidseen nåisten
ykkönen. Amen kokonaissijaLsi tuti 9a.
PisteniLäxe 447A on yhä edeueen naisten
Pa.rhaåt: 1) Pertti Sa,lonen Espoo 8239, e)

Timo Oinonen Kuopio 5?36, 3) Ari Ka.l<,
kunen Surka,va 5732,4) Jouko Juvonen
Helshki 5629, 5) Kalevi Vikmå.n Vantaå

5494, 6) Voitto Jetsonen Vaikeakoskl
5449.10. 1) Aarre Tuoruinen Joen€uu
5449.60. a) Seppo Kåila Hämeenlmna
54?9.a5. 9) Kalevi KorhonFn Joutsenu
5419,41, 70) Heikki Sipponen Asikka.ra
5479,40,

4O-v tl Joul<o Julonpn HetsiDtr b629
2) AaIIe Tuomainen JoFosuu 54a9. 3) SFp

po Kaila Hiimeenlinna 54?9.

so-v. : 1) Heil<ki Sipponen Asikka.la E4?9

6o-v.: 1) Olåvi Miinnil<kö Heisinki 1a?1

(258:s).
Na.iset: 1) Anne He[ Keravå 44?g (ga:s),
2) Veuartro Toivonen Helsinki 42?5, s) An-

neli Lindqvist Helsinlri 3aaa.
4ov.r 1) Eila Pekka nen Kerava 3421

(196:s).

Joukkueet: 1) Karhuloplå 22 599 (pertti
Salonen, Timo Oinolen, Jout<o Juvonen,

Ka.leyi vikman), 2) LiDarl-Kier1åjår

20 499, 3) HiirneedinnanEitaat zo 459, 4)
N$teen Urheilijat 20 34a, 5) KurDon kera

Mäkirinnan tulo

{'

pytyt sa,rviin. Olli Putttila luowtti kiertopdkinnon vuost
Maikiitnan haltuun.

Ensi keftaA suufen
ea.

-44 Hannu

Hunut Hannu Mäkiriman mukarrturoskie{äien kokoontue6sa joulukuusså -83 OulunkyiäAn. Uudet
la Seinäjoen tekojäiuä nurmolåinen oli
prässyt hwin pedlte lqiin sa.laisuu]<€ista
ka.hkonen Seppo Ruohosen ta.hanå. Kuu
dentohta miehen kakkosryhmä jäi kärki,
pådstå Lines kierrcksen.
Ari Kankkunen kuului yhtenå taihän
ryhmiiän. Tomi Finlandiasta ja varsinkin
MiikirirDar kul<istuminen yli 20 minuutilla koettiin pienenä yltäiyksenä. Arista tuli
kahden låjin jr keen kåirkimies ennen Espoon Kurt Dai.noLnia.
ta saivat vahvistuksen

okouksed-

Finlandiassa vietetiiin kieltåjien toistaiseksi viimeisenä mukanaDlokertanå työn
juhråå. Kymmenvuotisjuhlahiihdon måaliin sauvoi kaikkiaan 12 gos nabta ja mies-

tå

yhå lyömätön ennätysmäåxå. Jatkos-

luovuttiin, kun J,Ti
tys sarda kiertrijille oma lähtörybmä i.ni
miltisen påikkaån letkaa, ei tuottanut tusa maån suuririmasta

Maratoqjuoksussa Varkeakosken

jalar vi isenä tieilå Måkirinta oli

ja Toi-

täysin
omaå luokkåznsa aja.ltaån 2.24.32. Seppo
Kaila. kåkkosena kt},-tti 2.40.16 ja jä ago
pisteeseen. DarDholm se,i 85O ja ori kolmen

l4in

jzi,lkeen ka.kkosena 1?2 pistettä johta-

ja puoii pistettä Då.rDotmin
ollul Kankl<men pystyi rcipälqjiss3ån kurterlkin pålauitamaån kitrkiasF
m8l1. A.rr kier$ saåren aikarn 5.4r.26 Makinnnan vietdessa porualaiseo napu rrsa
Yhdeksän

tå.lrana

e' kiertiijiä kanssa so minuu lrå kauemmin. Kokonaisl ilå nne kiälyi 16 p.€uetl,ä Kanl<kusFllå. Jubad Jokiranta oli nyl
kolmå.s 15 pistettä Mii.Lirj nnåsta.

Pydrriilysså Kart(kunen pJ sryi tisaåmåm Johton€a 60 pFteeseFn 3.09.4? aJaltaär Mä.hirinna,n polkie$a 3.1?.41.
Pyöräosuus poljeliiin ensi kerl.aå Hlvink:iän Ponlevan rsannwclessä Kiljavar aykueslkeskuk€en ympåirisldssä. Ka}ldeksikon muoloiseua vaihrelevalla 115 km:n rei
iillä KMkl<ueo pysfyi kasvatramaån job
toonsa 60 pisteeseen 3.09.4? åjauaån

l/tikr-

rinnån polkiåsså 3. !?.4r \urmolårnen oli
polknrua v6ia 20 s ja htånne hänen J..m
pä riuiiån tiiuslJ4 I ii visty_rdsl:iän. Lång8.salan Penlti vorn€nen vei laJivoiLon mutta
Ennen suumistusta KankkuseUa lasket
otevån etumatkaa noin a minuuttia

tiin
SFn

oumlelLiin j&ivån

vahal<€i. erka veik-

kailuissa erehd'.ttykåih: våikka Joutsenon
Vaino Patamå pystyikln kukislaman kol
olen lertkin valnnes -kisasså nurmolarser
25 sekunnilla. lämä puolesra€rl loyrr.tlmuut viiden lqjin j?tkeisen ubJ<aåjanså pe.

rusieellisesl i. Ari Kanlkunen viipyi Llihåb
I unain prLempaån puctoten pisrpkilpailun

Kokemus ditti Kåd<kuselle. Kompastuminen wosi ruodelta hyvistä asemista €åmåår kantoon satr Sulkavan miehen tekemith luovutuspåäkiksen.
Anne Hell ja Veuamo Toivonen kiistelivåt
tiukasti naisten kaixkisija€ta. Anne vei talvildit, Vellamo k$än kolme ensimmästå
jå 165 pbteen johdon viiden rå.jin jii.lkeen.

Annen 25 minuutin paremuus ra.steilla
käånsi tila'nteen h:hen edukse€n.
Amen urheiluvuoteen sisältyi 275 km:n
urakkå Pinzolon worckauden hiihdossa
Italiå.ssa.. Melkoinen t€mppu 21-ruotiaå.[e
maåilmanennätyskin nimittiiin.
Pa.rhaatr 1) Harnu Måkirinta Nurmo
5644, 2) Juhani Jokiranta l'uulos 5435, 3)
Timo Oinonen Kuopio 5389, a) Seppo Ka. a
Håimeenlinna 5329, 5) Väinö Paiåma Joutseno 5315,6) Art Ke,nkkunen Sulkava
5275, 7) Oiva Repo ?ofi 5271, a) Aaxre

ADne Hell on snorituksineen ihmett-ttilttyt

kesEvy$ulheilu tuntijolta padkymppl

nen tyttö kava kuin mikä tuntikausia kesäuiegä uumstuksigsa. Kolmesti woden yk
Tuomainen Joensuu 5252, 9) Voitto Jetsonen Valkealoski 5?44, 10) Kurt Dannholm
Espoo 5211.
4o-v.r 1) Seppo Kå.ila. Hämeenlima 8329,
?) Aarre Tuomainen Joensuu 52bA, B) Jouko Juvonen Helsilki s124.
5o-v.: 1) Mårkku Måtkeb Hyvinkåiå 4Zb1

(?2rs).

6O-v.: 1) Teud Raevåån Tamp€rc 22a4

(2?2:s).

Naiset: 1) Anne Heil Kerava gs?6 (119:s).
2) Anneli Lindqvist Helsirlki ss14, 3) MijåJni Laukkaren Lappeennnta g2s?.

4O-v.: 1) Eila Pekkadnen Kerava A3a6

(262rs).

Joukkueel 1) Karhukopla 20 Aoo Gimo
Oinonen, Pertti Sa.ronen, Ka.levi Vikmar,
Jouko Juvonen), 2) Hii.meenlinna,n Hitaåt
20 ?78, 3) Taiva.rhjat 1a 92a, 4) LinnanKiertäjåt 1a 51?, 5) Karhukopla II 1A 39a.
1A 394.

KesEellä kiitiivä Hannu Mijkirinta ei tyytryyt wo.len 'A5 luistelussa peesailuun vaan veti
letka.a etintnitn osan natk$ta. Lopussa Paremmjn tekniikan hallinneet kaverit ko ast'

vat lajin paxhaat h.delmAt.

Håmu M:ikirinnån jiiäninen mul<åan
toi*ksikin wodeksi ei ssåttånut olla murl-

le kärkimiehille harjoitusmotivaåtiota lisäåvii.

tekijå. Miehen kowus tiedettiin ja

omat totveet voito€ta hiipuivat kåuden edetessä hWäå vaufrtia.
Luistelussa käytånnöltisesti kat€oen kix-

jen kaiken vetotyön tehn'4 Måkirinta sa,i
twtyä kolno8sijaår Jåri Jorosen ja Ka[e
Valtosen luiskahta€ssa l4 itekniikan hlyin
hallibeviG paxi sekuntia karkuun loppu-

Ianta oli toinen, Väinö Paiama kolna,s.
Soudussa tonli meni Joktmnatle Kanl<kusen luovuttua. kiertiirnisesi:i. Puolen tunnin iåppiostaån huolima.ttå. M?ikidnta piti
k:ixkipåikkallsa, sa.noir Väinö PattrJu kolPyöriinyssä aaet€lma ei muuttunut. KaIe
Va.ltonen vatlvisti lajivoitolla nelossijaånsa.
Ennen suunnistusta numolaisella oU 50
pisteen kaula JokiEntaån. 11a pistettä eti
reilu va ti Patamaå.n. Våin håaveri voisi

estiå voiton uusiutunisen.
Hiihdoksi otetussa Mkkelin Såvoniassa Sita ei tapahtunut. Rengon rasteilla MåJunaii Jokimrta kid tutrånnelle pisteelle kirinta oli kirkas ykkönen kukistaen kak
ja kokonå.isjohtoon 4år1a. 3.44.22 MitJij'IiI.- koseksi juosseen ja pisteisså nousseen Pa
na.n olessa maåtissa 14:s ajalla 4.0?.16. taman yU kuudella runuutilla.
Minun puolestani titnä så4, riitta!å
Walki -mffåtonilla Harmu oU omalla par'
karkån aja-ua 2.19.45 Olavi Lår.kson hip- Ilanskille ei kuitenkaan mitiän måhda,
siesså ka.l<koseksi jå ago pi€teele ajala tuumi Joutsenon njanie8 heittä€n jatko'
2.35.04. Vuoden puolivii.lisså Julrad Joki- jen osårtå pyyhkeen kehii.iin.
kirissä.
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väino Patama. rajmtes Joutsenosta, k]tr.rsi
kakei \aotta kiitjm tuntulnase mutta lDö
pui lelkistä, "Eun eille Hanskilte ei kum-

taqottL tynyrD tyhiana
^oir

Tiedä häntä, kånnattiko, kun se påhin
kiusåajakaån ei enäå -s6 låht€nr.t mulszrr

Kaila HämeenliDJ|a 5 t09.9l Kalte Vatloner,
Helsinki 51oa, 10) Ka.leyi Korhonen Jou!

minkaan pädiä". HuippusuuDistaja.

Nåisten kisastå tuli miele.hiintoinen
nuor€na hyvaksi suunostaiaksr tiecteivn
Jaåna Makirrnnm ja yetreän ikarihnhtaiL
Ieila Suojårven tulessa uusina mukaån.
Karnppa[u kijxjessä pysyi tasaisena suun_
nistul<€een saåkka. Siinä Jaånå. nåytti
osåårrusensa rastimålla koko kitpaitun 3A.
sijan ja liki tunnin eron heinda.hiseen
Mirjani l-aukka"nen ori vrilåJ,.ttånyt kovuut
taån hiihdosså sekä potkimillå. mutta rs_
tien håku ei hänel&ikiän sujDut.

Parhat: 1) Hårnu Mäkirinta Numo

J.aAt^a.

Mäkj n nLa Ja najBten kte.t

o4tk

int,

4o-v.: 1) Aåxre Tuoma.inen Jo€nsuu
514a. 2\ Seppo Kaila Hämeenli,.ula 5 t09. 3l

Pertti l,åå.hso YlöjåNi 5093.
5O-v.: 1) Simo Mattila Tamperc 4392

(70:s).

6O-v.: 1)

Lauri Iisakkila

AEga (A??:s).

Naiset: 1) Jaåna Miikirinta Nurno 42p4
(go:s), 2) Ieila suojäIvi Heinora 4025, 3)
Mirjlmi laukkmen Lappe€nEntå. 9992.
4O-v.: 1) Riitta Va.lkila Tåmpere A665
(?70:s).

5?49, 2) Vänö Pa.tåmå Joutseno 55a9, 3)
Juhani Jokirania Tuulos s491, 4) Timo

Joukkueet: 1) Karhukoph aO 650 (Timo
Oinonen, Pedti Salonen, Katevi Vikmår,
Jååkko ftmped), ?) Håineenlinnan H ar

Espoo 5232, 6) Aane Tuomainen Joensuu
5144, ?) RaliLinden Loviisa 5146, a) Seppo

Urh.

Oinonen Kuopio 5s45,8) Pertti Satonen

.

19 962, 3) Kunto-Pirkat 19 ?21. 4) Nesteen
19 4ol, 5) Joutsenon Kullelvo

79 212.
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7,HtAt

PAU r?c

Täyden palvelun

insinööritoimisto

Etsii, etsii

soisi myöskin löytAviinsA. Vuoden -A4 Kierr6 päAftyi laiien osa;Ita
mahtaviin kartanetsintätaJkobiit Joeasuun tuntumassa. Noin tuhannen kaDDaIeen ka,
sasta jokaiA.n töJsi ajastaan katne onaansa
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Jälleen Joronen
Junbkienos åIoiteitiin perinteiseen ta
luistelula 14 15. joulukuuta Oulun
kylåssä. Mem),'t syksy oll kiertäjien kanpååtrl

na.lta.

kaikkiå. aikaisempiå pa.rcmpi. Oulun-

kyriin ja S€inåjo€n lisiilsi harjoituspaikka
ison tekoj,'.:in muodossa oti saåtu myds
Poriin. Muutenl<in syksy oli oltut otoUinen:
tasaista pa.kk6ta eteliimpäniikin maras
kuun lopulta lil.htien ja ruonnonj?ät jokaiOlosunteet Oulunkyti.ssä olivat vaihtele-

t

vat: muutårM ase pakkmta, låuantainå
puoliliåpävin tosin pohjatuulta ja åjoin

pieniä räntåkuurojakin
Kuumimmassa ryhmiissä ruotsinsuoma
;
lainen ei kieltäjä Jormå RlTnänen heilutteli iåbtipuikkoa karkaårnaUa muutarmn
a.lkukilomet n yhteislulsteiun jälkeen
omille teileen maliin mennessai noin
kilometrin seuraavilta.
EdelUsvuotinen tonnin ottåja Jari Joro_
nen huolehti vetotöistä piiäetkdsa suurnnmalta osin ja luiskahii ka.rkuun kakkossijån ottaneelta Karle Va.ltoselta nyt hy
vissä ajoin ennen roppukiriå. vuotta aiemmin sanojen miesten kirikiså pååttyi Jorosen voittoon 1ahes heittäytyen.
Kiertäjien neloseksi potki våIkea.hoske
Iajnen Jalmo Kopra. enteellisen vabvalla
suontul<seUa. Toinen ent. huippu urheili, jå, porvoolainen polkija Sixten wårkström
ki i kåkkoserässä ajar 1.01.36. Sitä uumoittiin varn outouden osoitul<seksi, mutta
jatkossa vaisusti menneet hiihto sekå maIaton kertoivat kev:ä[ä teknisen opiston
Jari Joronen kin ltisteluvoittoart -a5 sekä p?ättii,neen ent. orympiauheiliiån slirty
'A6. Tässä Jafin takana kova kilpakumppa- neen todella kunbriikkuia.l<si.
ni KaJle Va.ltonen.
N set luistelivåt puolittåpävin. Jaåna
Mäkirinta pystyi nt't kuutisen minuuttia
eatellis!-uotista parempaån ja otti sukupuo_
lensa johtosijån ajalla 1.10.24. vellåmo
Toivonen håvisi tasan kaksi minuuttia,
hiihtäjä Leila SuojäNi runsååt vnsi Edel-
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Eihajn poikia palele, eihi1,t2

,:.'

No

iyt

ei aimka.an enik!

kuulmut Mirjmi Lauk
ollut sai.astmisen ta.kia lajissa

lisvuoden kärkiin

kanen ei

Miesten puoleila kato oli vietå kovempi.
Hannu Mäkidnta oli tehnyt råtkaisun maratonruoden hyvai.l<si ja pisteti tuistelupäi
vänä Ism€rissa Gen$aretinjåirven maråto-

nilkl kolmoseksi ajallå

1.1?.45. Miil<irinnån ohetla Tibedaksen kaupunsista järjestetttTn maratonkisåri osallistui muutarna
suomålainen YK'soiilas. Vii,inö Patma ja
Kalevi Korhonen jättivät homman sikseen

Kopra kärkeen
Julrlakierrokseile "keltanokkå.nå. låhte-

nyt Jaxmo Kopra vei Mikkelissä hiihdon
tonnin, niinkuin odottaå sopikin. Koprahan tiedettiin kovaksi suksimieheksi aiem

millanåytöiUåiiJl viidenkympinsM-nelo'
l-entokelikitpailussa Kopra roikkui mu_
kara vähitellen murenevassa kårkijoukos_
så, kävi vetopåikåuåkin toteamassa, että
kakuun ei piäse. Ratkaisujen teko a.lkoi
puotimatkasta. Marliin vatkeakoskinen tuli viidentenä minuutin ja sekunnin ennen
kiert:ijien kåkkosta Simo Patlaspuma
Liiksin kierokseue ainoanå iavoitt€€na- piiästä låpi. Jåi;ihdyttelyvahettanan tämå jo on, tuumi viikko Savonia.n j:,lkeen 32
!.Lotia täytiilnyt Koprå.
Hiihdossa tunat pistettä oli enna.kko
toiveena, ja totesin sen olevarkin tulossa
siinå vaiheessa, kun kärki Linti karka€,-

Loppukilometreilu. Pallaspuro tavoitti
håmeenlinnå.Iåistå merivartij aå.

Sitten kovimpien vuosien harioittelu on
pudonnut liki puoleen yhdeksåistä tu_
hannesta viiteen kilometreisså mikä nä_
kr? mm. nååmar pyö.istymisenå.
Leila Suojärvi oli tyttöjen odotettu ykkonen sekä Kierokserla että koko Aavoniassa. Pai viikkoa aielrmin l-eila oli kilvannut AUa,ntin takåna USA:n La"ke Placidissa
voittå€n ikaireitten" MM-kisoissa 35-sarjassa kolme kultaå. Omittelut niistäkin
nän post testuml
Leila nousi komealla hiihdollaån pistekärkeen aina suunnistukseen saakka. Jaanå Mi|]ridnta luisteii liisterisuksin (!) viisi
tuntia ant3en voitelutempullaån muilla pa_
r€mpaa menestystoivoa sykswn saå.kka
Savonian yleisvoiton nåppasi Kieroksen
-a1 voittajå Matti Kotilainen. Eänen tuloksensa 3.o5.1a kuten Kopmnkin aikå
3.09.15 ?5 kilometr le kertovat kelin ko_

.

r{

rl

Jafmo Kopra sai Savonian pa.lkintota viltin harteilleea. Palkitsiotta Arto "?intti"
Tiaiaen (aik.) ja. JaakEo sälä.
wudesia. Va.uhtia pidettiin j?[jempänäkin.
Ensi kertaå suudn osa kiertäjistä käytti
hiihto'osuudellå luistelutr?liä.
Alkupiiål]e Savonim "pa-ara" oli itmei*sti hyvä läpi reitin, mutta jo puoliviiliintin
yltäneillepaikkapa.ikorn varcinkinvii.li
60 ?O km epåtoivoisen tuntuinen pehI-entokeli teki myös laskuista vaara]liset.
Pienissäkin tömpåireissä tapåhtui kaåtumisiå ja tuli tifreja sekä rcikiä namaal.
Voitollaån Kopra nousi pistekilpa.ihD
kirkeen ja piti paikkanså loppuun saåkkå.
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Vauhdikkaa,sti matkaan
ensi ker- moni
luistelema,lla näin pitki;iin
urakkaan.

ta^a

Iliihto on Leila Suojäxven

vahva

laji.

MaaJissa kelin kotuus näkyi mm. punaisina valumajuovina Karhukopian Ja,akko
Timperin ka"svoilla.

Naisten ykkössijan ottaminen ei ollut konstikaa,n

"ikäreitten" tuoreelle maailmanmestarille.
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Huh hellettä
Ma.raton keräsi kjertäjät jälleen Seinäjo- *
elle kesäkuun ensimmäisenä. Hellekeli€sä Llql*lfÅl
vuoden -82 ykköskiertäjä Teuvo Slant karja
Terva2.28.10.
voitti
aja.lla
muilta,
kasi
kosken Olavi La.akso (39) o1i kiertåiien ykkönen aja,lla 2.3O.19 ennen Jarmo Kopraa,

*

-

*hr

2.36.40.

täysin, luonnehti ensimmäi- Sippasin
mara,toninsa pisteiohtaja,n keltainen
sen
paita yllarån juossut Kopra suoritustaå,n
maalissa.

Ikairniehet valtasivat kärjen tota.l Laakson (39) ja Kopran (33) jälkeen seuraåviksi
pi€telivät Seppo Kaila (47), Markku Tuntu-

ri

(43), Eero Vankka, Pentti

Kuutti

(42),

Pertti Lindqvist (44)...
Vella,mo Toivonen voitti naisten na,isten
puolella ja ohitti L€i1a Suojärven pisteissä.
laji. En tykkää yhtiiån iuokse- Kamala
kommentoi Leila Ilkka -lehden Simisesta.

mo "Niku" Nikulan jutun mukaån.
Vellarno oli todennut aloittaneensa liian
luja.a. Pohjana hänellä oli 600 kilometrin
juoksuharjoitus.
Jaana Mäkirinta hävisi Vellamolle pari
minuuttia. Kierroksen voittoa,an puolustava Jaåna oli ollut keskeyttiiji puolimatkassa. Huoltoporras puhui jatks,maån.
juossut vain kaksi lenkkiä vii- Olen
veriarvot ovat a,11e sadan ja tiukka
koasa.
työtahtikin on haitannut, kertoi Jaå,na "Nikulle".
Aviomies Hannu oli yhtenå Jaånaa, huoltanassa. Kaksi edellistä kierrosta voittanut HM ei motlvoitunut eniiå kolma,tta yrittärn:iåI. Hannu keskittyi nyt maxatoneiUe
tavoitteineen kymmenestä suoriutuminen
tämåII !'uoden nimissä. Seinäm3,ratorua
edeltävånä ilta,na Hannu oli juossut 0a voittanut) Ka,levan Kierroksen osalajiksi jo pari kertaa, ha,keneen Etelä-Sa,iman marato-

nin

Taipa,lsa-arella.

ja hänen varjonsa, Lappeenratta,Ia,inen RudoLf Maxkoff (58) loikkii maaJiin
eiäniinsä ensimmäisel1ä ma,ratonilla.
Mies

I

I
I

Tiiatä

se

koi

ja

tuntiin.

hetkeD kesti

-

juoksijaata riippuen kahdesta ja puoiesta kuuteen

Olaui LaÅkso tiena,si tuhat pistettä Seinä-

joet

helteessä ...

... Antero PrX'kki (334) ja Antero Niemenkoski eivät lqjipisteitä mutta sitkeäEti suofituspisteen.
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Vastatuuleen
Soutajilla oli täI]ä kertaa seuranaån koil-

listuuli niin la,uantaina kuin sunnuntainakin. Kåytännössir,hån homma toimi niin,
että 1öysät sai vedellä poia rauhassa ja
tuulen kanssa, joutui tekemisiin vasta puolimatkasta eteenpäin. Keskemmä1lä Lepistönselk,iä nzikyi ratsastelevan va,lkoista aal-

tojen harjoilla.
Soutajan vasemman kainalon puolelta
puskenut puhuri aiheutti pahimrniua paikoilla melkoisia reitinvalinta,eroia. Yhdet
pyrkivät ylös tuuleen. joku vaivoiaan säästävä taisi kiertiiå reitin vasemmaf,le puolen
jäåvien kallioluotojen vasemmalta eli auo-

jan puolelta.
Lierroksen tonnin nappasivat tampere-

laiset Pentti Sotikov ja Mika Måkitalo ajalla
5.39.19 edelläån viisi miesparia ja Kankkusen Ari. Edeltis!-uonns, tamperelaiset olivat
jo kakkosina Jokirannan veljesten ta,kana.

Nyt veljespari oli hajaåntunut: Aimo veteli
yksinåän, Juhani Veikko Fagerlundin parina.
Kovempi oli soutu kuin viime vuonna,
tuumivat tonnin mlehet ma"alissa.
Koventa,ja,na oli koillistuuli, joka lski ensin saåren eteläsivulla va,€ta"a,n ja, Lepistönselällä liki peninkulman matkaån suoraå,n
h,idasta sisi*in. Tuuleen sortui mm. yleisvoiton vieneltten Ma,tikaisten veljesten siihen saakka lupaava yritys alittaå viisi tuntra.

Tonni oli tamperelaisten tavoitteena Sulkavalle matkatessa.
Jetsosen Vodee me odoteltiin kovasti
kirittäjäksi, mutta ei tuota niikynyt koko
matkalla,.
Vode oli kuitenkin melko hyvässå tuntumaalissa 3.33 jäljesså. Seppo Kaimassa.

la, ja kierrosta johtava

Ja,rmo Kopra olivat

tetrneet ta,mperelaisille seuraz, alkumatkan
aina va,statuuleen aaa,kka. Ennen eroamis-

ta oli ehditty tehdä tyylianabrysiäkin.

Pentti Sotikov ja Mika Miikitalo (istumassa)
nappa,sivat soudun tuhat pistettä.

^a

,F.

-at
-t

Mauno Hirvinen ja Pertti Veaanen Kuusankoskelta ovat rakentaneet veneeseensä airontosturit. välinekeinottelua? SäÄnnöt eivät kvik; kielläktiän.
on niin pitkä veto, ettei sillä
- Kopralla
pysty
tekemäån mitäån vastatuuleasa.
kuittasi Kopra ?.46 minuutin
- Tosi on,Kiertäjistä
tapplonsa.
Kopra & Kaila oli
Sulkavan laivarannassa neljäntenä. VåIiin
mahtuivat Jetsonen ja Myllykosken Markku Autio kiertåmättömien miesten venepatelna.
Sotikov & Mäkitalo kertoi harjoitelleensa
soutamista noin 7OO kilometriå edellisvuoden 55o:ä näin hieman parantaen. Vene oli
menneen luoden mallia.
Kaila & Kopra istui samassa veneessd
noin yhdettätoista kertaa. Kisoja Sulkavan
soudun alle mahtui kaksi: La,hden vesisafarin viisikymppinen sekä 13 km Hämeenlinnassa.

pitiiä sitten ostaå pyörä ja opetella
- Nyt
suunnistamaan,
heitti Jarmo Kopra oraakelimaisesti.
Kaksi kertaå, olen ollut tånå kesänå
metsåsså ja molemmilla piiåssyt radan läpi.

Jo 19. kerran järjestettyjen

Sulkavan

Suursoutujen historia on ollut koko ajan

pelkkäå kasvua. Jo kolmipäiväiseksi laa-

jentuneessa tapahtumassa järjestäjät kirja-

sivat tånä vuonna 2436 aironvetäjiä yksiköistä kirkkoveneisiin, kiireettömistä rctkeilijöistå hikipäisiin kilpaajiin.

Ohi on Kietroksen 5outuministe Aatoa

Kostiaiselta tänäkin venekeikka.

Soudun jålkimaininkeina Kierroksen

ha,llitus joutui tekemijån periaatteellisluontoisen päåtöksen. Sulkavalla lappeenrantalaisparin Ha,rri Virta & Mirjarni Laukkasen

suoritus (noin 6.15 sunnuntaina) hylåttiin
veneen osoitta,utuessa mittauksen keskeltä
sentin liian kapea,ksi. Koska vlrhe oli vähäinen, hallitus kelpuutti soudun suorituksena, mutta jåtti lajipisteet nolliin.
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Ilymyä huuleen ja selEä vastatuu.l@n! Täathi;n se oli, jos muistatte.

10

Olipas olot
Pyöräilysså kiertäjåt näyttivät oikearl
karvansaja pelihuumodnta. Vettå satoi,

tuulikir ja oli

holodna,.

Ja pääle

i-lmoittautunutta, eikä
- monikaa.n 5OO
jäånyt pois, påivitteLi lajisniistä
sa sentai,iin monenlaista jo aiemmin kokenut Reijo MJryryläinen.
Kaikklaan 529 kiertäjiiå teki tuloksen ja

vain muutama harva keskeytti. HeiUä}in
syynå oli enemmän ajokin tekniikan lakkoilu kuin såå.
täå on vapa,aehtoista, leukaili
- Onneksi tutuksi
kieuoksella
tullut lähimmåinen
sotkiessaån kirjoittajar ohi.
Toden totta: siihen keliin ei hJrvä mies
laittaisi ulos koira,ansa ja oikein hlrvä ei
edes eukkoaånkaån...

***
Markku Tulkki Sårkytåstä selvitti sen
reissun nopeimmin aja€ssa 3.06.34.
SiiiiJr veroarvoa on vaikea arvioida. Viirne
ja tairnän kauden kärkimiehistä Tulkki \riipyi n}.t vain 22 sekuntia kauemmin. spesia.listeihir voittajaa laila luettava, Timo Vilhunen 6.01, talonra,kentaja Valtonen
30.55...

Olojen ohella, heittoa voivat a.iheutta"a
kunto sekä vailineet. Hwiinä keskiaxvona
kä.rkipolkijoila voi pitå!å joka tapauksessa
varttiaj heikompikuntoista va,ativa olosu}Ide verotti reippaåsti enemmän.
Sixten Wackstömi! putoadnista 57. sija,lle
ajalla 3.32.40 lienee Eorri ihmetellyt. Takavuosien edustuspyöråilijå on ajanut tärlå
vuonna va.rsin viihiirl ja urakkaLin lienee
ollut kaikesta koetusta huolimatta hänelle
erikoinen. Normaå,listihar tempot ova,t
vain 50 km:n luokkaå.
Sixten (26) ajoi aikanaan Suomen edusta-

jara Moskovan (joukkueajon 7:s) sekä Los
Angelesin (13:s) olympb.Iaisissa, MM-, PMym. kisoissa. Vuoden -8o PM-hopea taitaå,
olla Dorvoolaisen para€ saå,r.utus.

Pyöråilystä Kierroksen haJlitus sai aiheen pariin pitkåårl keskusteluun. Erii,s
kiertåijistä oli pannut edusmiehen asia,lle.
Ha"Uitus piti rikkomusta ta,Lrallisena ja rätkäsi tuomion: ei a,sia, kiertåmiiiin eniiå tåmån j,i'lkeen.

***
Pyöräilyn voittaneen Ma.rkku Tulkin (42)
ta,rina lienee tuttu monelle kiertäjälle:

Nuorukaisena jiäkiekkoa Tampereella
Vehmaisten Urheilijoissa Vehu:n SM-sarja-

kåyntiå 1968-69 myöten sekä

Tappa.ran

kakkosjoukkueessa Hilpara,ssa. Sitten Såkylån muuton myötå vuosikausien irta,utu-

Illinen urheilusta, kunnes:
a.loitin uudelleen liik- 34 tåytettyä&i
hiihtelemisellä. Kunnon kohenkurnisen
nuttua läksin mukaån firman (puuseppänä
AhLströmillä) 3-otteluun, jossa lajeina ovat
hiihto, pyöråily ja. syksyilå hölkkä. Ostin
ensin retkipyöriir, ja kun se a.lkoi kulkea,

oikein kunnon kiipurin.
Pyöråitystä tulikin våhiteuen kesåinen
paiålaji. KesaUlå -85 Tukki kiri M41 -sarjal
maåntieajossa 30 miehen loppukiritaistelussa SM-hopealle, tånå !'uonna ylelsen sarSM-tempossa sijalle 43. TUL:n mesta-

jan

ruuskisoista heltisi sarjan M31 pronssi.
Kierroksen pyödily ei T\rlkin mielestä
eroa muista kansallisen tason tempoajosta
muussa kuln matkassa. Sitä on reippaa,sti
toisen puolen enemmän.
- Olot kyUä håtkåyttivåt. Panin ihoUe
m,svaa ja linjarnenttiä reilusti ja veden tuntemus ei ollut kovin raju. Lopussa kylmå
a.lkoi kyllä tuntua. Meininki o1i yrittää
viimeisillä 15 kilometrillä kiristystä, mutta
kylmän karlkearla ei pystynyt muuhun
kuin pyöritykseen entisellå vauhdilla.
Ma.natonin våliin jåttaineenä Tulkki kuului jälkipåiån startta-aj iin.
Lähtöpa,ika,lle sain tiedon Revon Oi- loppuajasta. tunnemme torsemme ja
van

z+tf

ajattelin, ettå kylliilhån minä nyt Oivar alle
menen. Ajon loppuvaiheessa sain kuulla
Oivan ajan olevan yhä kärkiaikoja.
sinånså meni aivan "pimdisså".
- Ajo
Vasta
?O kInrn jälkeen seuraa,jat tien varresta alkoivat huudella vai"liaikatietoj a.

Alkumatkasta noin

ensiln-rniiisen

kympin
ajoin ns. isoilla tuumilla. Rauhoittumisen jiif,keen vedin "plenet tuumat"
päåJle ja mäissä vielå vähintäån kahta hammasta pienemmåIle.
T\.rloksesi oli nyt lähes sekunnilleen sama kuin -85, vaikka oloissa oli aikamoinen
ero?

lähdin ahneeksi: per- Viime vuonna
janta.i-iltana
TUL:n joukkueajo (75 km)
Tampereella ja lauantaina 30 km:n tempo
Hiirneenlinnassa veivät mehut sunnuntain
suorltuksesta. Nyt tarjolla oli sama ohjelma, mutta jätin perjantain pois. Lauantainen avasi pa,ikat ja sunnuntaina kulki iha,n
mukavasti.
Mutta kun 1O.OOO kilometriä on pyö- tånäkin
rällä
vuonna taka,na niin joha,n sen
pitäisi kulkeakin...
Markku T\rlkille kieros -86 oli toinen.
Avaus!'uonna väliin jä maraton, tänå
lnonna sen lisäksi myös suunnistus.
Peipon Kari naapuripitäj ästå houl<utteLi mukaan. Mukavaahan tiirnå on. Varsinkin loppusyksyksi löytyy motivaa.tiota harjoitteluun, kun luistelu ja hiihto odottavat
varsin låhellä. Ensi vuonna, varmaan lähden mukaan.. .

Pyöräilyvoitta,ja Markku T\tikki huottojoukkoineen KK-pyöräiLyä -86 vähemmän
arktisissa olosuhteissa.

***
Mirjarni Laukkanen voitti naisten pyöräilyosuuden ylivoimaisesti, mutta pistekisas-

sahan hänen tavoiteltavanaan oli vain
pronssi, jos suunnistus onnistuisi. Leila
Suojäxvi

johti yhä.

O- Iåntöpållt.

(0. nådl!:t*t.

@- Buolioplrlr. ( Rstrlto-J. rslt,.huorto )

Kiljavan kahdeksikkoa kiefiäjät veivasivat
kolmena vuonna. Enai suvena $terlemme

Lahteen.
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A-jogurtli sisältää vatsan
toimintaan edullisesti
vaikuttavia asidof ilusbakteereita.

Alogurtti on vähä'
laktoosinen ja se on
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Ka,leva.n suunnistuksen

startti -a6 Laitilaasa Jukolan

Kiertäjien a.settuessa 21. syyskuuta Laitilassa suunnistuksen starttimuotoon kårklpäårl loppuratkaisuiksi oli monenlaisia
mahdollisuuLsia naiåtåyissä.
Keltaista paita.a keväästä lähtien kantaneella Jalmo Kopra.lla voitiin teoretisoida
oleva,n kuutisen minuuttia etumatkaå, Pentti Sotikoviin, rcippaa.t puoli tuntia hyvåksi
ra,stiketuksi tiedettlryn Simo Pallaspuroon.
Naisten kilvassa Leila SuojåiJvellå puolestaån oli liki 40 minuutin etumatka Jaåru,
Måkirintaan. Jaarla tiedettiin lajin teki.jå}-

si, Leila epåvarmemmaksi.
Joukkuekilpailuis$, HärneenlinnaJr Hita.illa oli kymmenkunta minuuttia "hJrväå"

Kuntopirkkoihin pltkåån joukkuekisaå.

-AE maalipaikalta.

hallinneen Karhukoplan kytätessä kolmantena mutta lähes kolmen vartin päiissä.
Kisa,maå,sto ja Jukolan -a5 kartta osoittautuivat erinomaisiksi tähiirr ta,rkoitukseen. Radoissa olisi saånut olla enemmäo
hajontaå. NJrt juostiin Inota.la -jä.rjestelrnällå kolme vajaarl I km:n lenkkiä, eli juottorastilla ei tapahtunutka,an rivistöjen uusjakoa Rengon kilpailun -85 tapaå,n. Letkojen
pi-rstonta jäi ndin yksin kartanvaihtoon ja
tuotti lopuksi suhteellisen tiiviin tulostuette1on.

Koko matkan kårjessä kulkenut Simo
hallitsi parhaiten loppuvaiheet
ja otti lajivoiton ajalla 2.243a. Se on yhtä
kuin 6.12 min&m eli melkoisen reiDasta
Pa,llaspuro
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Kärki maaJissa, vas, Simo PaJlaÅpuro, Ja,akko Erkinheimo ja Sauji peltoniemL
menoa. Vauhdillaån Pallaspuro nousi 10.

sijalta kolrnanneksi. Vielä reippaåmman

meenlinnalaiset pitivät kutinsa, mutta taTkalle tiirniilin peli meni. Karhukoplalaiset

suunnistivat hyvin ja vain noin 6.35 minuuttia neuärl miehen yhteisajaksi laskien
jäi Hitaitten eduksi.
"Hitaitten taktiikkana oli, että ns. varmat suunnistajat ottivat hoiviinsa ykkösjan. Tilanne oli kisan aikara muuttunut- joukkueeu epåvarmat tekijät", ke oi pekkin vielå sikå,Ii, ettå Sotikov oli hylåtty ka Kiviharjun teksti Håmeen Sanomissa.
väilläJ.lå rastilla leimaåmisen takia. LähimTaktiikka ei ole suunnistuksen ideaå
miksi vertailukohteiksi tulivat nyt Voitto puhtaimmillaådr, mutta tilaisuuden tullen
Jetsonen (teoreettinen starttiero 11.40) se- sitä tietysti voi ja pitååkin käyttiiå. Samoin
kå Ra.lf Linden (liki 17 min.). Linden olikin eväin liikkui Tulejärven maåstossa moni
tullut noin 11 minuuttia ennemmin mutta muukin.
Jetaonen rctkeili yhä pudotakseen loppuHämeenlinnalaisten jännitystå piti yUä
pisteisså yiidenneksi. Lindenistå tuli kak- Juharli Jokirannan jalka. Moottorisa,Lran
konen, kymmenen vuotta kovaå sarjaå, teh- kolhaisemasta haavasta vetäistiin tikit Dois
neestå Pertti Salosesta nelonen
vasta perjantaila.
Jaåna Måkirinta taiva,lsi kaiken matkaa,
Aamun komea.sta illan suussa sa,teiseksi
kärkiletkoissa ja oli ma,a.lissa 26:s miehek- kehittynyt sää siunasi suunniatusta. Tavan
kääUå aja,Ua 2.44.03. I.F-i].a Suojärveltå oti mukaåJr kärjen ja hånniim viilinen hajaarlaikaå nlt 36.40 ja läåestulkoon tämä riitti.
nus oli suuri
metsäasä täyden
- vituneiset
Ei kuitenkaåD alvarl. Leilar ilrnaårtuea- työpävån ylittävåUä
ajala.
sa maåliviitoituksen påi,iihån hiiten armonJulkinen sana oli Tunsaslukuisesti pai.aikansa 80 sekuntia JaaJra,arl nähden oli ka-lla sekä Laitilassa että maånantain ti;dojuuri umpeutunut.
tustilaisuudessa Helsing'issä. Ensimm:iiEi pååse Hannu enäå leu}lkimaårl olevan- nen kunrlon juttu Kieroksen päätöksestä
sa Mäkirinnan perheessä ainoa kaksinkermeni julki sunnuntai-illan Urheiluruudustainen Kalevan Kierroksen ykkönen.
sa ja parin seuraå,varr pävärl tehdissä
Sotikovin hylkäys pudotti aamalla tarnpe- maan suurimpia myöten
jullakierros
relaiset joulkuekilpailun kärkisijoilta. Hå- sai melko mukava.sti julkisuutta.
nousun teki kolrnanneksi päåt}'nyt Ja,akko
Erkinheimo kiipeåirnållä 32. sija.lta kymmenenIleksi.
Jarmo KopraÅ rynnistys maå,liin 3o:ntenä ajassa 2.45.12 ratkaisi sama,lla voitta,-

DU

Osakilpailujen parhaat -86
Luistelu: 1) Jari Joronen 54.30, 2) Kalle
Valtonen 54.47, 3) Jaxmo Kopra 55.25, 4)
Ka.levi VikrnaJl 55.45, 5) Seppo Ruohonen

55.46. 6) Timo Oinonen, Pertti Salonen,
Pentti Sotikov 56.33, 9) Esko Koliseva,
Aa,nre Tuomainen 56.34. 11) Klaus Kuusi
56.35, 12) Juhani Joutsenniemi, Osmo Perkarno, Aarne Va,rtlainen, 56,36, 15) Ismo
Sola 57.19. 16) Juha,ni Jokiranta, Markku
Mai"kelä, Simo Palaspuro 57.20, 19) Kimmo
Pusa 57.21, 20) Jouko Juvonen 57.23.
Hiihto: 1) Jaxmo Kopra 3.09.15, 2) Simo
Pallaspuro 3.10.16, 3) Antti NykåiÅen
3.12,O7, 4) Jussi Viitasaa.ri 3.14.oa, 5) Jaxi
Ylilehto 3.14.22, 6) Ralf Linden 3.74.5a,7)
Hannu Kosonen 3.15.22, 8) Eero Vankka
3.15.39, 9) Jouni Sipi]ä 3.16.07, 19 Aimo
Jokiranta 3.18.2a, 11) Jaå.kko Timperi
3.19.4a, 12) Esko Koliseva 3.2O.1O, 13)
Voitto Jetsonen 3.20.23, 74) Juha Alhonoto 3.2O.52, 15) Pertti Salonen 3.21.oO, 16)
Arvo Tolonen 3.21.50. 17) Pentti Sotikov
3.21.51, 18) Veikko Va.lkonen 3.2L.57,19)
Juhani JokiraJlta 3.22.24, 20) Markku Autio 3.22.32.
Maraton: 1) Olavi La^akso 2.3o,19, 2) Jarmo Kopra 2.36.40, 3) Seppo Kaila 2.37.26,
4) Markku Tunturi 2.41.43, 5) Eero VaÄkka 2.42.oO, 6) Pentti Kuutti 2.43.05, 7)
Pertti Lindwist 2.44.44, a) Voilto Jetaonen
2.45.72, 9) Matti Soini 2.45.35, 10) Simo
Pallaspuro 2.45.47, 11) Aarle Tuomainen
2.45.49, 12) Pentti Sotlkov 2.46.09, 13)
Mika M€l'kita.lo 2.46.32, 14) Pertti Salonen
2.4A.59, l5) Raff Linden 2.4?.46, 16) Jussi
Viita.sa,ari 2.49.22. 17) Teuvo Virtanen
2.4s.4a, lA) Tilno Oinonen 2.5o.oo, 19)
Veikko Harju 2.50.53, 20) Juha Alhonoro
2.50.57

.

Soutu: 1) Mika Måkitato, Pentti Sotikov
5.39.19, 2) Seppo Rautiainen 6.00.19, 3)
Voitto Jetsonen, (Kari Nieminen) 5.42.52,
4) Aimo Jokiranta 6.05.29, 5) Markku Oinonen, (Jyrki I(asanen) 5.44.72, 6) Ma;r]dku Autlo, (Ossi Pa,rkkiDen) 5.45.20, 7) V^to Keinänen 6.07.12, 8) Seppo Kaila, Jarmo
Kopra 5.47.05, 9) Veikko Valkonen (Jyrki
Putkonen) 5.48.25, 10) Pertti Laåkso, Leo
Villanen 5.50.39, 11) Veikko Fagerlund,
Juhani Jokimata 5.51.59, 12) Väinö Marti-

ka,inen (Juhani Auvinen) 5.53.30, 13) Risto
nmavirta (Seppo Anttila) 5.53.39, 14) Veijo
Kari (Arto Kari) 5.54.22, 15) Esa Repo

(Arto Mikkonen) 5.57.44, 76) Hans Back,
Börje Thorström 5.58.15, 17) Kalevi Vik-

man (Ka,levi Puustinen) 5.58.23, 1a) Kalervo Rosenqvist, Jouni Sipilä 5.59.23, 19)
Ra.lf Linden, Erkki Rahkonen 6.00.02, 20)
Reijo Himmarlen, Niilo Toivanen 6.02.51.
yksinsoutaja JuIa Kaitai-nenPistemiiårå.sså
6.20.16 maåtuu 20 parhaån joukkoon.
Pyöråily: 1) Ma.rkku Tulkki 3.06.34, 2)
Aimo Jårvinen 3 .O7 .47 , 3) Jouni Sipilå
3.1O.O1,4) Timo Vilhunen 3.14.04,5) oiva
Repo 3.14.13, 6) Reijo Malinen 3.17.39, 7')

Pentti Sotikov 3.18.13, a) Jari Joronen

3.18.50, 9) Teuvo Virtanen 3.18.37, 10) Leo

villanen 3.18.52, 11) Jaåkko

Timperi
3.20.27, 12) Seppo Kaila 3.21.O9, 13) JuIa-

ni Lehto 3.27.23, 14) Tenho Etelänen

3.21.42, 15) Ralf Linden 3.21.46, 16) Pertti
Koikkalainen 3.22.10. 17) Voitto Jetsonen
3.22.13, 18) Veikko Fagerlund 3.22.51, 19)
HaÅnu Pesonen 3.23.15, 20) Ju}rarli Joki-

ranta 3.23.17.
Suunnistus 23,3 km: 1) Simo Pallaspuro
2.24.2A, 2) Sauli Peltoniemi 2.24.'56,, 3)
Ja€kko Erkintreimo 2.25.16, 4) Tapaai
Lindfols 2.25.43. 5) Jamo Lauhasmaå
2.29.25, 6) Matti. Huotari 2.29.33, 7) Hans
Sandvik 2.29,39, a) Veikko Långström
2.32.23, 9) Kaj Grönqvist 2.33.40, 10) Jus-

si Viitasaåri 2.33.50, 11) Ismo

Sola

Pertti Sa.lonen 2.34.oo, 13)
Ralf Linden 2.34.07, 14) Esko Koliseva
2.34.OO, 72)

2.34.14, 15) Sta,ffarl Slott€ 2.34.37, 16) Ee-

ro

Pasanen 2.34.42. 77) Klaus Kuusi

2.35.37, 1a) Reima Parkkonen 2.36.02, 19)
Matti Soini 2.36.11, 20) Keijo Hintukainen
2.37 .42.

Parhaat naiset
Luistelu: 1) Jaana Mä}irinta 7.70.24, 2)
Vellarno Toivonet 7.72.24, 3) Anne Hell

1.13.13, 4) Anneli Lindqvist 1.13.45, 5)
Leila Suojärvi 1.17.34.
Hiihto: 1) Leila Suojårvi 3.36.30, 2) Mirjåmi Laukkanen 3.5a.14, 3) Marja Ha,ka.lax

DI
4.74.56, 4) Vellamo Toivonen 4.14.57. 5\
Sinikka Saarenkoski 4. 16.02.
Maraton: 1) Vellarno Toivonen 3. 1Z.OB, 2)
Jaana Mäkirinta 3.14.03, 3) Anneli MöräLeino 3.28.19, 4) Tarja-Riitta, Metsälå
3.34.03, 5) Leila Suojärvi 3.35.46.
Soutu: 1) Leila Suojårvi (Tarja Nieminen)
6.24.44, 2) Maritta Puusola (Sauli Rämö)
6.26.22, 3) Marja, Haka,lax (Hannu Tarvainen) 6.26.55, 4) Eila Seppä.Iä (Leo Seppälå
6.52.Oa, 5) Laila Jurva,nen (Ta.isto Jurvanen. kk) 6.54.12.

Pyöräily: 1) Mirjami Laukkanen 3.44.Ob,
2) Jaåna Mä.kirint a 3.SZ.87 , B) Leila Suojår-

vi

4.O0.O9, 4) Airi Jåppinen 4.OO.24, 5)
Pirjo Karminen 4.13.41.
Suunnistus: 1) Jaåna Mäkirinta 2.44.c'9,
2) Outi Montonen 3.13.53, 3) Mirjami
Laukka,nen 3.21.13, 4) Leita Suojårvi

3.22.34, 5) Vellamo Toivonen 3.24.19.

TANKKAA OIKE'N
JA PAÄSET P'TEMMÄLLEI
Perusteet vålmentauiumisesta ennen pilk?ikes.
toisla lrasistä ponnislelua ovåi laatalU tlnnettuja.
Kuitenkin kåytånnön toleutuksessa lulee usein
WBANGEN TANKKAUSPAKETTI

iå konkeetliset kåyliinnön ohjeer

4te

selkeät

viimeiseJle vi

kolle ennen pilkåkestoista urheilusuo tlsta. Pakelis$ on myös kaikki vilamiini-, hivenane.ja ra.
viniolisät, iolkå ovai hyödyksi valmlslaltumisvii.

Siinä kaikkil Olet valmis pitkåkestoseen
urheilusuofitukseen
- tietenkinonpohjakun.
tosr huomioiden KeståWylesi
hLripus
ja koska olet vahisiautunut oikein.
myös palautufirinen suoriruksen täkeen on

sn,

Piikåkeslo seen juoksuun, lusleluun,

luon. hiihloon,

so!,

suunnistukseen, pyörä.

kon ail€na. U.heilujuomana on sekå vihreå Hart.
Sport enå Had.Sport H I 5 E jaksotetllna ei oävil

vahislautum sohjeet on laalinul valmennuksen
johtåja SEPPO NUUTTILA Pak€tin vitåmiini.. hi
venaine- ja ravintolisäkoosluhuksen sekå ravin,
to'ohjeet on tdkistanut tri ILXKA TUL|KoUFA.

Nät n yksi n

kertalsesti huot eh d ta

tankkauksesta WRANGEN
IANKKAUSPAKEiiN avu a.
Seuraat vain seitsemån p?tvän ajan oakelin muka-

1 Jaksola hajoittelus paketin ohjeiden mukaan
2. Noudåta Dakelin ravinlo.ohie ta.
NauliDakelin vitamlni iå hivenalne.
räydennyr.set, avintotisät ia
uiheiluiuomat ohjeiden mukaisesti

Mltä on tankkaus?
mislö luottåa urh€ilusuo.ituksessa ener
parhaiten glukoosisia. Tätä sokeriå on
va€sro tuneena måksassa ja tihaks ssa
glykoqeenina Kehon qlykogeenivaråslo
jen |oppuess romahtaa kehon suorttuskyky ja våsymys lulee helposti
Tankkauksesså keho vahistelan p tkå.
kesto sta urheillsuontusia varlen tiiyflå.
mällå glykogeenivåraslot tavanomasta
El

gia
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Jarmo Kopra:

Pyörä ei kulkenut
Kokonaiauutena meni h)rvin. Pyördi-

lyä- lukuunottamatta.

Tälaisena nähee Jarmo Kopra ensimmätsen, voitokka^an, kierrosvuotensa post festr]In.

pyörän vasta viikko ennen
- Harrkinkilpailua,.
Hyvinkäån
Läksin oitis Lammil-

le 70 km:n kilpa,iluun, ja siellä vain kymmenen minuutin tappio Harry Hannukselle
innosti valtavasti. Ahnehdin viikon aikana
kilometrejä va,ltavasti ja sen seurauksena
olin aivan tukossa jo faiåtöviivalla.
Ensimmäset 70 km menivåt yielä jotenkuten, mutta loppumatka.Ua olin ihan
poikki. Vaåtettakin oli våhän ja pa.leli. Oli
vai-heaa jopa pitää pyöfiiå pystysså, kuvaå
Kopra kokemaå,nsa.
Voittajan mielestå Kierros on ihanteellinen hii-htäjä-suunnistajalle. Maraton aikaisin keviiälå on tårnäntyyppiseUe liikkujalle sopiva,ssa paikassa
ei häiritse kumpaå,-

kaån påiålajia.
Itselleni luistelu, pyörtiily, ja soutu
- i]la,Il uusfu,. Soutua varsinkaån en
olivat
ollut harrastanut muuta kuin joskus töissä
viran puolesta,.
Hämeenlinnasss, asuva 32-vuotias Kopra
on ammatiltaån meriva,lrti.j a. Asemapaikkanaå,n hänellä on Parainen.
Hassumminkin aikansa voisi viettiiå.
On tämä aina.kin tuonut harjoitteluun vaihtelua, analysoi juhlavuoden voittaja kokonaisuutta.
parannuksen tåhäÄ voisi
- Sellaisen
tehdä,
ettii hiihdossa palattaisiin perinteiseen tyjrliin. En usko valvonnassa olevaÄ
suuria ongelmia, onnistuulan "digitaåli"
muissakin hiihtokilpa,luissa, Kopra sanoo.
Heti suunnistuksen jälkeen Kopra ei
osaJtnut sanoa, seuraåvaJr lrloden mukaåntulostaå,n muuta kuin että ''jos Miedon Jussi ]ähtee mukaån, niin sitten kyuå minäkin".
Pa,lkinnokseen Kopra sai mm. Matkapiste Oy:n lahjoittamar viikon mittaisen matkan 7.12. juostavalle Singaporen maratonille.
Na.isten voittaja Ja.ana Mäkirinta påiiisee
puolestaå,n haluama.lleen eurooppa,laiselle

päåkaupunkimaratonille Matkayhtymån
kustannuksella. Jaar1a nousi toista,miseen
ykköseksi kova,lla suunrdstussuorituksella,art. T^tä ennen Jaa,na oli antanut taaoitusta kilpa,siskoilleen hiihtelemii.llä Savoni-

assa liisterisuksin.

piäse Hannu eniiå leuhkimaan
- Ei voitollaan,
kahdella
naureskeli t)T'tJrvänen
voittajatar Laitilassa,.
Ensi vuonna låhden mukaådr, jos Han-

nu- liihtee.

Hannu puolestaå,n sanoo låhtevänsä sitlä
ehdolla, ettå Juha Mieto on mukarla.
Jussi puolestaån ibnoitti, ettei vielå, mutta ehkå muutaman vuoden kuluttua. pitkät

tliihdot kiehtovat Mietoaj se liikunnan a,la
on håneltåkin vielä kokeilematta.
Tiedä nåistå. Joulukuu! a,lussahan se
sitten nii}Idäån.

Ohi on Kieuos l<opnlta, voittaja"Ita.
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Kunniakiertäjän kilpi on spektroiiittia. Sen hiottuun pintaan kaiverretaan saaiansa nimi
ja järjestysn;merc-sekä Kierroksen tunnusmerkki. Ilallitukset piiÅtöksen mukaÅn 14
ensimmäistä kunniakiertäjiiä saavat kilpensä Kieftokaen lahiana, seuraaville kuusikymppisille la,atLa on lunaslettavissa.

Ensimmäiset

kunniakiertäjät
Kaleva,n Kierros saå ensimmäiset kunniakiertäjänså Espoon Korpilammella 14
15. 1 1. 19a6 kokoontuvan 1o-vuotisjuhla,kokouksen päätökseuä. Kaikkiaa.n 14 henkilöä on hankkinut oikeutuksen arvonimeen
sen ensimmäisessä jaossa.
saål-utus. Näitten

-Håmmästyttåvä
on kymmenen vuoden ajan
henkilöitten
täytynyt sovittaa elämisenså ia ohjelmansa
Kalevar Kierroksen mukaån. On vaåtinut
aika.rnoista tuuriakin säilyttäå itsensä ter-

veenå kaiken tiirnån ajan, päivitteli puheenjohtaja, Olli Puntila syksyn tiedotustila.i-

suudessa.

Ihan kaikille hyvää tuuria ei riittänytkiän. Kaikkiaån 34 henkilöä on ollut kierroksessa vuosikymmenen ajan, mutta heis-

tä kahdeltakymmeneltä on syystå tai toisesla jiiiinyl lajeja vdliin. Aloittajja ensimmäisenä vuonna oli kaikkiaån 13o. Heistä

66 läpäisi avauslnonna täyden ohjelman.
Joutsenolainen Jaåkko Lehtonen on erås
yhden lajin menettåneistä.
Maratonin -79 alla jalka kipeytyi, au- ajapssa
ei kaå,supoljinta sietäryt kuntoa
nolla painaå. Läksin ydttämä;rn, mutta, ensimmäise1lå juottopaika.lla pitj. jo keskeyttäit.
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Kymmenen kerran "aåteliset" ovat nähtävillå tårnän kirjasen karsikuvapoikina. Nimiesittely oheisessa kaåviossa.

Pertti Salonen
ykkösmies...
Maratontaulukon mukaan kunniakiertåjien ykkösmies on Pertti Salonen. Kuudenkymmenen lajin urakka on sujunut 5184,5
pisteen !'uosi- ja 864,1 pisteen h,jikohtaisella keskivauhdilla.
Komea on sijoitussarjakin: 5 9 136-4-6-1-12*5 4. Voitto on Lappeenrannan suunnistukseen piättyneestå osakisasta. Salonen voitti kireai,ssä tilanteessa
piråtöslajin ja saman tien täpårästi koko
poirn.

Ilmeisesti jatkan ensi vuonna mutta
ta,voitteella nolla tärnänvuotisen sijoituslu!'un (nelj,ts) periijin.
Päåkaupunkiseudulle atk-ammattilaiseksi ajautunut ykköskiertåjä on kotoisin
Rengosta, etelä-Hämeestä.
Aiti kuljetti pienenä katsomaarl klsoja

kesällä
stadionille Helsinkiin, talvella Lahteen. Siitä kipinä urheiluun. Nuorenajuoksin sata,sta ja hyppäsin liki kuusi ja puoh
metriä pituutta. Kun valmentajaå ei kyselystä huolimatta järjestynyt, siirryin kestå\,Xryspuole]le.

Aikuistumisen kynnyksellä Pertti pelasi
pari vuotta pesäpalloa ma"akun t asarj assa.
KestålXryslajeista hiihto ja pyöräly ottivat ensimmäisinä miehen omakseen.
-76 startattiin Hämeen pyörä- KesäI]ä
rinkiin
Arbeliuksen Paulin kanssa rinnatusten. Siinä ennen låhtöä Pa,uli kyseli
kiinnostustani Ka,levan Kierroksen kaltaiseen moniotteluun. Ilmoitin lähteväni heti.
Ennen Kierrokseen joutumista en ollut- soutarut ensinkäån ja suunnistuskin
oli armeijan pohjalla. Luisteluun oli vähän
tuntumaa; poikavuosina oli pelannut muutaman talven jäåkiekkoa.
Kymmenen r-uoden urakka ei ole vienyt
miehestä läåeskaiårl kaikkia mehuja. Viime
!'uodenvaihteen maissa Isto Lysmä jututti
Seuraan karhukopla.laisia sekä heidän
emäntiään epäilystå, että kova urheilu]larjoitus vaikuttaa miehen vitaa.lisuuteen. "Ei
ainakaå,n kielteistä vaikutusta", vakuuttivat koplalaiset sekå heidän naisensa.
Konl<rcettisena todistuksena Sa,Iosille
syntyi poika hieman ennen juhlakierroksen suunnistusta.

Ykköskiertäjå
Kaleva.n Kierroksen joukkuekilpailun
kiertopalkintopytyn takana hymyilevän
Pertti Salosen ansiolista, ykköskiertåjånä on tämännäLöinen:

(5)

|

6-4638

1978:

6.4902

(s)

Lg'-tg,

6-47o4
6-5342

(13)

lg77

1980:
1981:
1982:
19831

1984:
1985:
1986:

(6)
(4)
(6)
(1)

6-5341

6-5325
6-5739
6-5155
6-5252

(12)

(5)
(4)

G-5467

Yhteenså: 6O-51a45 5184,5/vuosi

864,14aji

Sijoitukset: 1. 1 kerta

,

3.

4. 2

6.2

kertaa"

kerlaa,

6, 2 kertaå
a.

9. 1

kert&

1(}.

12. 1 kerta
13. 1ke a

...ja Markkuko
kakkonen?
Kolme ensimmäistå Kierrosta voittaneesta Markku Tunturista voitaisiin ehkä tehdä

moraålista haåstajaa Saloselle. Tunturihan
menetti maratontaulukon kärkisij ansa -83
suunnistushaa,veriin, mutta piti pisteitten
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,r"a
Ensinmäiset kunniakiert4jät juhlaki4arnme kansikuvapoikina: 1) Risto Viitanen
Ttuusula, 2) NiiJo Toivanen Vanta,a, 3) Rainer Blomster Kerava, 4) Joma Niskanen
Kerava, 5) Hannu Eauhia Lahti, 6) Pertti
SaJonen Eq]oo, 7) I'at&i Känninen Kuopio,
8) Hannu Sipiliiinen Seinäioki, 9) Keiio
Tanminen Eelsinki, 10) Sven undquist
Helsink\ 71) Klaus Kuusi Espoo, 72) Kauko Vähä Kouvoia, 13) PeDtti I'ehtinen Sys'
mä ja 14) *ppo Ruohonea HyuinkiiÄ. "Neljätoista pientä neekeripoikaÅ'. . ."
kokonaiskertymåin kåirkipaikka.a aina juh-

Iakierroksen pyöråilryu saal<ka.
Pyöriiilyn tulomatkalla Tunturin "Pesonen" kääntyi Riihimiiellä metsäån, ja hyväå tuuriakin on, ettei kJrydissä oleille isä
ja poika Tunturille käynyt sen pa,hemmin.
Parin kylkiluun katkeaninen ei estiimyt
Maxkkua voittarnaata jo pari viikkoa myöherrmin ensimmaiistä 4o-vuotiaitten Suomen mestaxuutta maratoqiuoksusså.
rattiin, Onneksi oli vahva- Nukahdin
kuorinen
auto, kuittaa, Tunturi tapahtuneen.

Markku imostui liikkumiseen kolni-

kymppisenä. StarttiDa oU Ateenan maraton

nmoittauduin sime turistimat}alle,

- ilrnoittautumisen jälkeen syntyl ajamutta
tus: voiaiha,n sitä maratoniaLin yrittii:i.
Harjoittelin kotme kuukautta noin 1oo km./
kk ja olin hyvin tyytyvåinen saavuttaJtraårli aikaårl 3.36. KoLne vuotta hiihtelin ia
juoksin, kunnes Kierros tuli.
I(aksi ensiDmäist'å kierrosvoittoaan Valkeakosken varatuomari sa,noo sa,aneensa
siksi, ettii onrristui paiiisemäår! kokonaisuuteen muita paJemmin sisaiiim. Kaksi synnyttivåt paileen kolmannesta, ja tulihan

sekin. Kolmannen hankkirliseksi vuotuinen harjoitusmäå.rcä kiipesi jo Tooo jalkakilometriå vastaå,vaån miiåräån.
Kolmannen voiton jiif,keen motivaatio
la,ski ja mä,aträ aieni nykyiselleen, noin viiteentuhaateen. Tahtia kiristärnälå kierrcs
olisi ollut voitettavissa kyuä aina MåkirinnaII mukaåntuloon sa€ltka, sa,noo T\rnturi
nyt.
1980 angiina ennen suunnistusta vei teräå, -a1 Maxkku istui soutuveneeaeen yhdessä 15-vuotiaån poikansa Jarin kanssa.
Jarista tuli kailkien aikojen nuorin kiertäjå ja se kiihdytti joittenlin kaassakitpailijoitten mieliä.
"Ei tänne tapsia saa tuoda", saaottiin, ia
löytyilåirD puheiue siitiimnöistii pohja.a. Siellä
maidttiin 1a alaikäraial<si.

Jari vei Kierroksen läpi ja oli lopulta

ja pojalla oli 30 kiloa
mutta silti soutu taittui kuuteen ja puoleen
4O:s. Painoerca isii.llå

tuntiin.
vuosina 1982-84 isä-T\-rnturin ta,lvinen
painopiste oli pitkien matkojen hiihdoissa
-82 härl tahkosi Ita.liar Pin"plossa vuorokauden pituualfihdon ME:n 327 km menettii,likseen sen seura^avilla lumilla kiertäjå Siltro Palla.spurolle runsaåI1a kilometrillä. Ta.tvella -84 Tunturi nappasi ylipitkien
maailmancupin voiton. Sariaa,n kuuluivat
z4-tuntiset Pinzolossa ja JJrvä.skylå,ssä, 12l,untiren Itävallan Bärnkopfissa.
-83 haåverissa haxmi.tti eniten
- Vuoden
katkeaminen. Kierroksessa ainakin
sarjan
4o-sarjan voittokin olisi ollut myös katkolla. Olin eliirnärf pa,rhaa,saa juoksukunnossa, voittanut sinä kesiirrå Kierroksen maratonin sekä Helsinki Cityssä 4o-sarjan.

tåtå malta jåttäå. Monet lajit
- Eihiin
mukavaå vailtelua juoksun lomaan,
ovat
sanoo Tunturi tulevaisuudenauunnitelmistaårl liikunta-a,la,1la.
tlarmittavaisin seikka Nåaen mielestriån
ovat aikaiset heriiiirniset pitkille reissuille.
Toinen mieltä kiertävä juttu on luistelun
ajankohtå, joulun alla. Va,lkeakoskeUa, mist.å puuttuu tekojäåkauka.lokin, luisteluharjoitteluun ei ole mahdollisuutta kuin korkeilltaårl jårven iåtåIä. Tampereele, Poriin
tai Oulunkyliiim on 13O-15O km:n ajoma,tka.

Kokonaisuutena Kierros on vahvista-

- kuntoilumotivaation ympåirivuotiseksi
nut

monen kohdalla, Tiirnå on myös ihan sopiva homma sosiaå,lisenakin tapahtumaJra,

Markku I\rnturi aanoo.
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Ansiouiirin sa.ajien mäÄrä yiittäÄ tänä vuonna jo kahdensarlan tajan. Vijl.in saa 30
osakilpailusta tosin sillä edellytyksellä, että laskenta,an hyväksytäån vain
mitalisuoritukset eli vähintäAn neliä Der wosi.
suoritetuata

Kaxhukopla on ha. innut pitkiijin ioukkuekilpailua. Jaakko Timperi (oik.), Kaleui vikman, Pertti Salonen ja Timo Oinonen t'uoden -85 p kintoaan Fakkaamassa.

Dö

TUOTTEITA KUNTOILIJOILLE
Laihis

-

vähärasvainen edamjuusto lisää kestävyyttä

Quark

-

hedelmärahka todellinen
energiapommi joka
kestää vertailun

^--I ENIGHETEN

PUOTIMATKA
TUNTEE
PETIN

HENGEN
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PUOLTMATT(A
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Kiefiäjiä on monessa mukana.

Sven

Lindqvist on ha.alinut porukan auufimma./l mitaJiko-

koeiman tehdessäÅn kolmisen vuotta sitten julkaistua ki4aansa "Suomen kuntourheilu-

nitalit". Jatkoakin

taitaa, olla uirei ä.

Anneli ja Pertti Lindqvist lapsineen ovat tehneet melkoisen meÅrän töitä yhteiseksi
hwilksi viime vuosina Pertti Kienoksen sihteerinä, Anneii ja lapset mm. jo päÅ)]e
- nousevien postitusten pakkaz,iina ja liihettiijinä.
seitaemänsadan per kerta

ol'

.ri':

o

F

E
';

il
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Nopeat Hämeenlinnan Hitaat
tehdi',ln siitä HiifiIeenlinnarr Hi- Hei,
taå,t,
oiva,tsi kokouksen kokoonkutsqja
Niikkulan Matti.
Tärnå tapahtui 1982 tamrnikuussa, kun

juoksua, jottei viercttaminen hiitrdosta ke-

viitisentoista samantrenkistå härneenlinna,laista oli perustamassa kaupunkiin uutta
kuntoiluklubia. Niin tehtiin ja Hä.rneenlinnan Hitaitten taival oli a,lkarlut
Perustajajij,senistå oli kalevankiertäjiä
suurin osa, mutta joukkoon hakeutui heti
myös sella,isia, jotka harrasta,vat esimerkiksi vain juoksua. Vuosien mittaån on
jå.senm,iårä kasvanut niin, ettå meitå on
nykyisin 27. Kailki joukkoon kuuluvat
ovat näinä vuosina osa,llistuneet Ka,leva,n
Kierrokseen ainalin kerra,n. Suurin osa
meistå kuuluu kuitenkin jo Kierroksen kalustoon.

kuin juoksennella kirpeinä kevätaåmuina porukalla keskustellen. Lauantailenkkien pituus on minimissänkin reilut
20 kilometriå. Puolen matkan krouvissa
kåydään maistelemassa KåInirI Ka,llen tai
Nuutisen Karin luona mehuja.

Kierros alkaa
Hådi! tuskin on selvitty edellisestå kierroksesta, kun jo siht€erimme Ilmavirran
Risto kuuluttaå fl'ii,rneen Sanomien seuratoiminta,palsta.lb, Hitaita harjoituksiin:
Taå.s alkavat luisteluharjoitukset jii.åiha.llissa lauantai-iltaisin tuttuun lepakkoaikaån
klo 23 eteenpåin. Sitä sitten jatketaå,n muutarna viikko ja kuunnella,an toiveikkaina
siiåtiedotuksia, jokohadr päåsevåt Oulunkylåi"sså j? idyttiidniiiin? Sen j,ilkeen alka.a "mIlf' OulunkyliiÄn Kailaa Sepen pihasta parilla
autolla yhtä monta kertaa,
- kolmella
viikossa.
Se on kuntoilua parhaimmi.llaå,n
se. Dlan kohokohta on luonnollisesti kahyi
ja munkki pa,luumatka,lla Keimolan KesoiliUa. Nällä reissuilla on eråiskin Kierrokssn qgakilpa.ilu suoritettu suullisesti auton
penkillå istuen.

viiii.rnmållå tuntuisi

niin pahalta.

Hiihtokauden jålkeen a.loitella.an yhtelset

pitkät lauantailenkit. Mikä onkaån

hie-

nompaå,

Keså

ja syksy

Ma;raton on juostu. Menestystä on tullut
tietenkin Kailan SepeUe ja Jarmolle, mutta
meille muille viihän sekalaisesti. Soutukausi saådaå,n käyntiin. Veneellä lastattuja autoja niiljry liikkuvan kohti Aulangon siltaå.
lastia,an purkarnaån. Suosittu lenkkisuunta on soutaå, hoteuin ohi Hattulaån historialUsen sillan a.lle ja takaisin. Alajårvi ja
Katuma ovat myCx hyviä harjoituspaikkoja. VetoharjoituLset kåydäån tekemässä Jokirar}narl veljesten kotiradalla T\ruloksen
Suolijårvellå. Arvata vain sopii, mikå pari
yleenså on soutanut ensin järven päåstä
pii.eiltråir!

Soutu tuntuu olevan llita,iden suosikkilakoska useimrnat kåJrvåt Sulkavan Sou-

ji,

dun lisiiksi muissakin soututapaltumissa
aina SM-kilpa.iluja myöten. Voittivatpa Hita.at vielå syksyllä paiks.llisen Hårneen Vakuutuksen viestisoudun.
PyöräilyhaJjoitusten aikaå,n uaeiErnilla
on kesai.loma, joten ajohalut eivät liene parhaimmillaån. Pitkiihköjå pyörälenkkejä
tehdäån kuitenkin sii.iinnöUisesti yleensä
Fagerlundin veljesten puskiessa keulilla.
Pää.osa Hitaista juoksee siinä sivussa ja
käy kellarr viikossa torstaira,steilla.

Talvesta keväåseen
Hiihtohaxjoittelussa meillå on käytössä
]ähes maårl parhaat valaistut paikat: on
moottorirataa, Au-lankoa, Appaxaå, ja Kankaåntaustan spurttilatu. Kunnonluonti
päiiatiiiin aloittamaån moottorira.dalla lähes
poikkeuksetta jo joulukuun alussa. Morfpuolisimmat treenaavat rinnalla koko ajan

Yhdessåoloa
Kierroksen viimeinen, seitsemåis la,ji on

HitaiUe ta,rmokkaårr

puheenjohta,ja,mme
Ka,levi Sa,losen kehittelemä na,isterilta. TäI-

Iöin naisia liikutellaan mm. palketilla ruusu rimassa seurarune tunnusva,lssin Yölinnun ta,hdissa. Seuraavan iltapäv,ir yh-
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teislenkillä voidaånkin käydä jo hwä.ltä
omalla,tunnola maksamassa tulevan Kierroksen osallistumismaksu.
Jä,senemme mittelevåt voimiaån syksyi-

sin perinteisissä olympialaisissa. Osakilpailujen ideointi ja jä.rjestärnisvastuu on
edellisen l'uoden voittajalla ja, viimeisellä.
Ensi vuoden toinen jårjeståjä on JokiraJlnan Ami. Mtiis meni eråål1ä rastilla seisoma,an käsillä seiniiå vasten runsaa,t kvmmenen minuuttia!

Mauri Kallio
Pauli Ka.llio
Markku Kettunen
Kalevi Kilpi
Pekka Kiviharju
Jarmo Kopra
Ka.lle Kämi
Pentti Lamminen
Taisto Levänen
Matti Niikkula
Kari Nuutinen
Aarne Oja.la
Raåkel Pauns,

Vuosi 1986

Seppo Roisko

tuplamenestyksen vuosi

Ka.lervo Suoverinaho

Kalevi Sa,lonen, puheenjohtaja

Kahden j oukkuehopean jålkeen llitaat Pertti Turtiainen
oli juhlayuoden kunniaksi asettanut tavoit- Hannu Vekka
teeksi joukkuevoiton. Olihan luonnollista
pyrkiä eteenpän. Ei silti aivan ensimmdjsien b,jien jälkeen uskottu mahdollisuuksiin, ovathan Karhukoplan pojat tasaisen
vahvoja jokaisessa lajissa. Yhden epä,onnistuessa nousee aina toinen kovakultoinen Hitaiden mitalit ja viirit:
kopla.lainen tila^Ue. Helpompi oli uskoa
Kopran Ja,nmon voittoon henkilökohtaises- Joukkuemenestys
sa kilpailussa,.
Pronssia -82 (Seppo Kaila, Markku FaOptimismi ja henki kasvoivat entiseståån gerlund, Kalervo Suovednaho, Pekka, Kivijoukkueessa hyvin menneiden lajien sou- harju)
dun ja pyöråilyn jåilkeen. Saira€tapauksia
Pronssia -43 (Seppo Kaila, Taisto Jurvaoli ollut kummallakin joul<kueella !-uoden nen, Kalevi Salonen, Kalervo Suoverina,ho)
mittaå.n, joten puntit otvat tasan. YUåttäHopeaa -84 (Juhani Jokiranta, Seppo Kaivåå oli myös Kunto-Pirkkojen nousu kulta1a, Aimo Jokiranta, Risto nma,virta)
karnppailuun, Viime hetken paineita lisåsi
Hopeaå -a5 (Juhani Jokiranta, Seppo KaiJokirannan Jussin yhä va,in kipeå jatka. la, Risto llrnavirta, Pekka Kiviharju)
fiedettiinhån Jussin varma€ti löytåvän rasKultaå. -86 (Jarmo Kopra,, Juhani Jokitit, mutta kestååkö hänen kunto?
ranta, Seppo Kaila, Rlsto Ilmavirta)
Suunnistuspävå oli tåydellinen: Jarmo
suunnisti varman piåI1e upean kierrosvoiton Härneenlinnaån, ja ykkösjoukkue py8- Henkilökohtainen mene6tys:
tyi siinyttiirnåilin johtopaikan. Saatiinpas
Seppo Kaila, sarja 40, pronssia -83, kulJaxrno Singapor€en ja Ues mirne ensi !'uontaa, -84, hopeaå -a5
na, kun Jammu on jo tottunut kiertäjän
Juhani Jokiranta, yleinen, hopeaå -84,
tavoille.
pronssia -85
Jarmo Kopra, yleinen, kultaå -86
Hämeenlinnan Hitaiden jäsenet:
Ansioviirit:
Markku Fagerlund
Veilko Fagerlund
Markku Kettunen -84
Jukka Hieto
Aarne Ojala -84
Risto Ilmavirta, sihteeri
Pekka Ki\riharju -a5
Aimo Jokiranta
Seppo Kaib -a6
JuhaJIi Jokiranta
Mauri Kallio -a6
Laila Jurvanen
Taisto Jurvanen -86
Taisto JuIvaIIen
Matti Niikkula -86
SeDDo Kaila
Kalervo Suoverinaho -86
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nnioittava tervehdys Kalevan
Kierrokselle.
Toivomme jatkuvaa menestystä 10
vuotta kestäneel le arvokkaal le
työlle liikunnan hyväksi.
-Ibivomme
hyvää yhteistyötä
välillämme pitkänmatkan hiihtojen
kehittämisessä.
Ku

PlBrgut

lt[flo

Pirkan Hiihto ry

lcluup u i m u r
Pohjoknyld<önen
SAlr4 PO Iei

ose n I ew- Konser ni n pui m wi teollisuus on päämyynti alueil/aan Suomessa, Ruotsissaia
Norjassa saavuttanut yli 50o/"
m a r k k i n aosu u de n. L isäksi
Porin tehdas valmistaa
j a erilaisia
k o e r u utu pu i m ur eita ja
koeruutupuimureita
eri I ai si a
p i en p u i m u ri en sovel lutu ksi a.
E I i k oispui m u r i en v al mi sta jana
Rosenlew on johtava uottaja
R

'

maailmassa.

ROSENTEW
Metalliteollisuus

i
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KarhukoplaJaiset maratoona,reiden Meka,ssa Ateenaa vanhalla stadionilla 1o-tuotistoiuio-

natkalla.

Nähtynå ystävämme
Isto Lysmän silmin:

KARHUKOPLA
En ole koskaån kuulunut Karhukoplaån.
Mutta zo-luvun alusta, saåkka olen keskusteuut ja juossut heidiin kanssaån.
Ja aina olen niiLlxnyt heidän selkänså.

Kadehdittavia ihmisiä. Heidånlaisistaån
on syntynyt legendaårinen Karhukopla.
HeldäJI avustuksellaaa en ole oppilut
vielåkåå,n juoksemaan, mutta olen oppinut
asennoitumaan oikein elåmåiiin.
Minua ei tåssä turhuuksien ma.ailma,ssa
pysåytii eniiå miki irl muu kuin ta.rpeeksi
suuri peili.
Aikaisemrnin ihailin vain kolmea henkilöå: kirjailija Kurt Vonnegutia, Dostojevskia ja Ta}lko Pihkalaå.
Kykymme leikkiä on ainoa Initta,m- sa,noi
me,
Esa I€htosaa,ri minulle Ateenan
ma,ratonin lähtöviivalla 1973. O1i mieletön-

tii liihteä juoksemaan helteellå 42 kilometriä.

Tietämättäni olin silloin

lfiellä

Ka.nhu-

kopla,n syntyajatusta: parempi kulua kuin
ruostua. Mukana Ateena,ssa olivat Esan li-

säksi Leo Maåskola, Magnus Rögård, Pe!
Wiljander ja monia muita.
Juoksiu ja kiroilin. Karhukoplan perust4at opettivat rninu3, ihailemaa,n neljåttå
itseäni.
henkilöä
Kaxhukoplan perimmäiMutta koskaån
nen ajatus ei ole lähtenJrt minusta. Jos
hyväksyt itsesi, hyv,i.Ls)'t muutkin.
Karhukoplan yhteiskuntaån heijastarna
vaikutus on suurempi kuin kopla edes ymmå iä. Sanottakoon Initä tahansa, elämärnme hurjin kilpailu käydä,ajJl ei suinkaå,n maratonilla tai Kalevan Kierroksella
vaån elinajan lardussa.
- Hyvå kunto antaa, terveyttä ja terveenä- tasapainossa itsesi kanssa jaksat pitemmälle, sanoo aito karhukopla,lainen Osmo
Perkarno.

Karhukoplalaisten osallistuminen ma,ra-

toneille ja Kalevan Kierrokselle symbolisoi
patjon. E1ärn,iåmme on syntynyt omituinen
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väiiriin omistamisen harha, kuvajainen illuusio. Ainoa mitä todella omistat, on oma
kehosi.

Ja ikimuistoiseasa Ateena,ssa olivat
myös: Vesa Sipilänen, Bengt Tois, Heikki
Ruiskari, Matti Rutanen ja Christian von
Gerich.

olimme pieni kuntopiiri, joka
- Silloin
harrasti
vain juoksua. Lähdimme aikoinaa,Ir Kalevan Kierrokselle viihäÄ kuin Liiaa,

ihmemaåharl.

on enemmiiJr kuin
- KalevaÄSeKieros
jo e1ärnånfilosofiaå, sanoo
moniottelu.
Matti.
Karhukoplan jiisenyys edellyttaiå maratonjuoksun suoritusta. Ihanteena on yksi
maraton vuodesaa. Maratonti-laatossa suhteutettuna seuran jii,senmiiårän Karhukopla on Suomen ykkönen. Nimet Istanbul,
Kuala Lumpuri, Boston, Rooma, Pariisi,
ovat heille yhtä tuttqia kuin meille hyvån
påivän sanominen.
Karhukoplan \riraf,linen perustarrriskokous oli 17.12.1981. Tosin jo 7o-1uvun
vailteessa Topi Julkunen, Pentti Lagus ja
Keijo Tamminen sekä muut juoksumaåÄikot oliva.t liihel-lä jeng'iytymistä.
Ateenara maraton
se aito
oli löydetty
uudelleen. 7972 Leo,- Magnus -ja Per vierailiva,t Ateenan maratorilla.
1973 olikin jo 15 Ateenan aå,teloimaå,.
Marathon ei sitten koskaan låihtenyt kopla.laisten ajatuksista ja AGena säilyy pyhiinva€lluspaj.kkana, jonne yhä uudelleen
palataan.

1976 syntyi laji uus'. Kalevan Kierros!
Sakari Siitonen lausui joukkuekilpailun
synrysaru[.
Soutua, suunnistusta, pyöråiilyå, luistelua,.

Mahdotonta!

Ja kuitenkin 12 kopla.laista lahti leikkiin.
Mikiiån ei ollutkaå,n Karhukoplalle mahdotonta: viisi kerta,a Karhukopla on voiitanut joukkuekilpailun ja Pertti Salonen ko-

ko

Kie.r.roksen 1983, Jouko Juvonen ja

Ja,akko Timperi Iöytyvåt tilastoista, 4o-sar.tdr.yÄÄvnrr14.
KeUo Tarnminen ja Pertti Sa,lonen eivåt

ole jiäneet pois yhdestäkaiiim osakilpailusta. Ja a.lusta lähtien ovat olleet Kieroksella
mukana: Sakari, Osmo, Magnus, Esa, Mat-

ti ja

Ernat.

Ka,rhukoplaf,la on useita, sisiiisiå kilpailu-

ja, joista Koplan oma kierros on yksi ra-

juimmista. Stadionin kymppi

testataån
ka,hdesti l'uodessa.
Kopla.laiset juoksevat 73 jii.senellääÄ ai-

nakin

1OO maratonia !'uodessa eli 42OO
kilometriä. Jäsenistå 34 osallistui Kalevan
Kierrokseen vuonna 1986.
Karhukopla haa,veilee
- vååra sana Sitoteuttaå ensi kesänå thriathlon-kisan

poossa.

Karhukopla on enemmän kuin urheiluaeura. Se on tapa eliiå, elämänasenne. Se
ainoa oikea.
Muistan aina, kun Esan kanasa kåvelimme mara,tonin jälkeen Ateenan kivikkoisel-

la

hiekkarannalla

ja Esa heitti kauniin

kiven meren sJrvJryksiln. Sanoin Esatle, ettå kiveltå oli mennyt mil.joona !.uotta påiåstaikseen meren mustista syvyyksistä tähän
auringonpaisteeseen ja nyt sinä heitit sen
takaisin.
Ydtt,iLöön uudesta^an. Elirnässä pitåä
- aina ponnistelua,
olla
nauroi Esa.
Siinä kivenheitossa oli jotain samaå kuin
Karhukoplassa: tavoittele aina, mahdottomuuksia. unelmia.
Ehdotan Esalle ja Osmolle, että Karhukopla suunnittelisi Suomeen kilF,ilqjen
kilpa,ilun
kilometrin suunnistus al- 1OOmetsässä.
kukodissadnme,
Sitå kilpa.ilua ei
eniiå juostaisi. Olisi otettava muka.arl jäxkeä, ruokaa,, yöpJrmisvai,lineet, tarkat las-

kelmat... Mikä taktiloinnin kilpailu!
Mahdollisuuksien rajoissa, totesivat

Esa

ja

Osmo.

Ja suorituskyvyn rajojen etsimisessä on
koko Karhukoplan sa,la,isuus ja viehåtys.
Tavoittele airla unelmia, mutta ai,lä koskaan
saåvuta niitä. SiIlä unelmien takana ei ole
enäå mitiiiin.
elairniiå. Kalevaa Kierros,
- Elå tåyttä
maraton,
souda... Tee mitä tahansa. ponnistele itsesi kanssa, sillä seh,ärl on ainoa
vastustajasi, sanoo Esa viisaåmmin kuin
aåvistaåkaan.
Ja kun katsot, huomaå,t,

tullut maailman hienoin

että peilistå on

taideteos.

***

Juuret
stadionin liepeillä
Karhukopla,n juuret ovat Olympiastadionin liepeillä. Helsingin kaupungin järjestämän kuntojumpan yhteydessä osa voimis-
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telijoista a.lkoi 1960- ja ?O-lukujen vaihteessa tehdä lyhyitå juoksulenkkejä Topi
Julkusen opa,stuksella,.
vuonna -72 kolme näistå juoksijoista oli
mukana Jukka Uunilan ja Pentti SivulaJl
sekå muutamien muiden urheilujulkkisten
mukana viemiisså orastavaå, juoksuintoa

setkin olivat tulossa! Täysin kokematontå!
Suunnistuksen ehkå ehtisi oppia
- luvassahan oU juoksuvoittoinen rata. Soudettukin oli joskus, mutta, merenrantaihmistä
savolaisvene ja taa,s matkan pituus huolestutti.
Rakennusvira,ston Kuulakin pelotteLi, et"sille ainoalle oikea.lle klassisell.e maratonil- tä "noista kä,sistä ei ole maå"lissa j:iLjellå
le" Marathonin taistelukentii,ltå Ateenan muuta kuin luuta, jos sitar,käåa"
Mutta rohkeita oltiin! Niin f,iJnpima|sti
vanhalle marmoristadioni e.
Kolme tu.levan Kopla,n jäsentå oli muka- Saku asian puolesta puhui, että 12 koplaja
la.ista lähti leikkiin mukaån
na käynnistämä,ssä hölkkåirnaratoneja.
- hyvinhån
me på,rjåsimme. Joukkuekilpailussa
tuli
Matka,sta innostuneina alettiin stadionin
juoksijoiden keskuudessa suunnitella uut- ensimmäinen ja toinen sija. Yksilöpuolella
ta matkaå Kreilkaan. Kesällä -73 iiihti jo Vesa Sipiläinen ylti toiseksi, Pertti Sa.lonen
15 juoksijaå Ateenaån. Juoksupaitanaa,n viidenneksi ja Osmo Perkamo 11. sj.ja,lle.
hei1lå oli Karhun sinival.koinen paita, io- Myöhemmin Karhukopla on voittanut viihon Sakari Siitonen oli painanut Koplan desti joukkuekilpailun ja Pertti Salonen
tulevan logon. Se oli löydetty kirjasta "Ur- koko kierroksen !-uonna 1983.
Tätå ennen 1982 Karhuhopla.lla oli tiuheilun pikkujättilåilinen".
Reitillå Ma.mthonin ky1åstä Ateenaån kat paikat. Alkoi ilmestyä kaiken maå,ilkopta,laisten vaimot olivat huoltamassa maII karhukoplalaisia ompeluseuroista vesankaxeitaa,n. Jonkun suusta lipsahtivat rohallituksen porukkaaÅ ja poliisien erisanat: "Missä ne karhukolpa,laiset viipy- koisjoukkoihin saakka. Sakun kekstnaiå
vät?" Nän Karhukopla oli saanut kasteen- logoa alettiin kåyttåä eri tilaisuuksissa.
Karhukopla oli pal<ko rekisteröidä.
sa,.
T,iJIäiiJI Karhukoplassa on 75 jåsentå,
Sakari Siitonen å,lkoi loppuvuodesta -76
puhua osallistumisesta alkavaån Kalevan ioista 34 osalllstui -86 Kalevan KieryokLierrokseen. Minua varmasti muitakin seen.
pelotti. Juoksunhan kyllä osasimme jo,
Kalevan Kierros sopii KarhukoplaUe,
-pyöraijlykin
ehkå menisi. Jiiåkiekkoa oli Lapsuudenaikainen kisailu on muuttunut
pelattu poikasina, mutta 30 km? Hiih- aikuisiån kisailuksi ilman u-lkopuolista ohtoakin oli harraatettu nuoren3,, mutta mat- jausta.
kan pituus 75 km a,skarrutti, ja muovisukMAGNUS RÖGÅRD

Miedosta
ei vielä
kiertåjåiä
Muutama påivå Kalevan Kiefloksen 10!'uotisjuhlien jillkeen 37 vuotta tåyttävii.stä
Juha Ilsakki Miedosta ei ainakaån toistaiseksi tule ka.levankiertåj åå.
Ei vielå, mutta varma,sti ioskus kokeilen- sltäkin. Vuodet vierivät, ja ehkä sitten
ei enåå ole mahdouista taistella voitosta
niinkuin nyt vielä olisi, kertoi Juha lokakuun puoleUa.
suunnitellut tä,1Ie talvelle osa,1lis- Olenpitkiin
hiihtoihin. Luistelu sattuu
tunista

niihin nähden

pa,haån a,ikaan. Sitå ei pysjos
v,Uiltyisi harjoittelema.an
- tai uhraisimenisi
lä aikaå siue, hiihtoha,rjoittelusta
monta påiviiå ketuille.
epä1e, ettenkö saåttaisi
- En ensinl<iiån
oppia, Juha tuurni. LuistimetIuisteluakin
han h,imellä jo on
va,rtava,s- viime ta,lvena
ten erästä mainoskuvausta
varten hankitut.
Juha aikoo tulevana ta,lvena keskittyä
mIn. Suomi-cupiin sekå osa,llistua muutamiin pitkån matkan hiihtoihin KeskiEuroopassa. Ranskan ja Sveitsin rajalla
pyödvå Transjurasienne (75 km) on erå,s
nåistä. Suomen ykkösmaratonille Finlandialle ohjelmassa ei sensijaan ole tilaa.
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Singaporen
maraton
7. 12. 1986
l\4atkapiste Oy järjestäå ryhnrämatkan Singaporen maratonille. johon osallistuu mm. Ka-ievan Kierroksen voittaja. l\4araton juostaan tänä
vuonna toisen kerran. Ensimmäiselle Singaporen maratonille osallistui tähes 12.000 jtoksi_
laa.

[/atkalle lähdetään jo 1. i2. 1986, iotta aikaeron vaikutukset eivät enäätuntuisiharatonia
juostessa ja jotta osanottaji e otisi ky jksi aikaa

rerttln.
YLEISTA MAMTONISTA: Aasian utKopuolsille järjestetään reittiin tutustuminen noin 3
IUIUStUa

päivää ennen itse kilpailun alkua.

Kilpailupäivänä

on

kaikkien

osanottajien

SAV
SUU

1'l

1,1

ITTE

tUT0

|

M

lST0

ASSER UU0Rll'lEll 0Y
Asentajankatu 9, 45130 KOUVOLA
puh. 951-253 100

ilmoittauduttava klo 5.45. Lähtö klo 6.0ö ia

nopeimmat juoksijat (ajat itmoittautumistö-

makkeisiin) lähtevät edestä. Niitle. iotka eivät
kilpaile, on eri lähtöpaikka.
Välimatkavijttoja on 1 km:n vätein ja huotto- ja
ensiapuasemia 5 km:n välein.
LENNOT: AY 902 ma 1. 12. Hetsinki
Sinoap.o{e.1&q5
14.15 (seur. päivä). Singapore-Helsinki 21 .40
05.45 (seur. oäivä)-DC 10.
HOTELLI: York Hotet. 1. tuokkä.
MATKAN HINTA: 51 1 5 mklhenkilö/maioitus 2-

-

-

-

hengen huoneissa/edellyttää vähintään

15

osanottajaa (620 mk:n lisämaksu 1-hengen
nuoneeslat.
HINTMN SISÄLTYVÄT:
lennot reittikoneillaturistiluokassa
majoitus York-hotelljssa
kuljetus lentokentältä hotelliin ia takarsrn
amerikkalainen aamiainen hotöllissa

- parvrnarn
puolen päivän kiertoaielu
- maratonin
osallistumismaksu
-HINTAAN EIVÄT
SISÄLLY:
- vakuutukset
plgapgr.!1lg11qkenttävero (n.

30

mK.r

lLl\,4O|TTAUTUl\,llNEN:
30. 9. 1986 mennessa
{30 ensimmäistä mahtuu mukaan).
.

Hinnat perustuvat tällä hetkellä vöimassa ote-

viin lento- ja hotellihintoihin Sekä valuuttakurs_

seihin. Niiden muuttuessa pidätämme itseF

lemme oikeuden vastaaviin muutoksiin.
LISATIEDOT: Annamme mieleltämme tisätietoja rlq$ean liittyvistä asioista. Matkapiste Oy
puh. 177 71 1/Kaukomatkat.

oy

SUUNNITTELUA
TEOLLISUUTEEN JA

KUNNALLISIIN KOHTEISIIN

- automatisointi
- instrumentointi
- sähkö
- koneenrakennus
- tehdas
- rakenne
- LVI
AMMATTITAITO
LUOTETTAVUUS
NOPEUS

Mlkonkatu

1 1,

00100 HELS|NKI

ro2

Ka.tevan Kie!rcksen

iuhlavuosjkbian kuw'aNoitus: nitä, mtssä' mi

Jyviä ja
akanoita
Ilzmmaatiiiikiixi Jui Oteinik ja ompeqja
Jelena Sorokina jä"jestivät poikkeukse ieet hbt nnlnyin kaupungissa Kazahsta
nissa. UtuaJlisten uihkiässercmonioideD
jä,Ikeen haiäpa|i lähti auioliittapalatebta
jDoksem@ kohti underr kilomevin trniÄsstt
eijaitgevaÅ Strcitelin staÅtonia. Hiiatvieraat
Eeunsivat juosten vaatauitrittyjä. Hiiäpaxi
ja vieraz,t obvat ka;kki paikafliserl hölkkaajien kerhon jaBeniä. (APN)

'lti,s
Mitä pidemmij. e juokeet, sitä lyhyem
mäksi tulet. Luotsalaieprofeseofi Bjöm Ektutki 24 T\kholman mamtoniin o6a.llistuåutta koelElkjlöä ja totesi, että he
olivat maA,lisse keeEim,iåriD 1,57 aenttiä
lyhyempiä kui'] lähtöuiivella.
bIcnD

oi''

miksi ia

krka?

SyWä ot hainen mnkaansa Livenen ka
saAnpajnuminea. PaiLoa 42 kilotuetLjn
matka,lla koekaniitit metettivät rloin 2.4

**nPeNounlskjssa. UnltIIa paikaJlinen
juokeun baftastajieD kettro NaÅezda on
jilnjestänyt toisen trte on/iitpaitun. Kitpailulajit olivat 30 Eilometuin juoksu, kahden
kjlometrin melonta.ja eO kilometrin WtEä'
Iy. Uimit sijasta kilpa.iltiin meloM4
koska vesi oli liian kylmiiiL Kilpailun vditti
26-wotiaÅ latteigtoa.sentqa tlanimir Sumakov aja.Ila 4.20.21. Taikoitus @ jänj*
tää etsi taJvena. ta,Iuilajien tria.uo', j6e
kilpa.ilulajit ovat juoksu, t'iihto ja tnistetD.
(APN)

***
Norja"ssa on kokeiltu lajia

nimelä Skiat-

blom Ela.lotuin, murtsikan, miikjhywl
ja lniståluhiihdot Bekoitusta. Kaikki laiit
EltoritetaAn s&1dla, euksiparilla. Skiatblomin puuhatniehet ovat jo olleet ybteydessä
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v,ilinevalmistajiin. Sltatåloln -su-ksren tul@ olla lavallisia murlsiP.kfuksia lyb!?m
mat, IeveA$Lnat ja terasksnttrael. Srree' tulee snlnniteua siten, ettit kannat votdaa.n
kiitullia joko I ul<evasl i ai helposli liikkuu'i.si.
suome€sa markktnoittn talveua -aC
hommaA nimeltä Telemark maasto- ja
lasketteluhijhclon yhclistelmaiä kantagdeswteemillä. SeIvä svkulaissielu skiathloI

mi

e.

n,n*

Missa illa.lla soudun jilJkeeD painuttiln
uielä juoksemaAn. Soittiin, ettA a,anula
pydz laat SvcD kyselJ reittn kulkua niinkvia etukitteen ja minä selitia.
herättiin seitsemai.n I'?ais€a ja
- AanullaLut
Sveniä ei näy misiiin.
ihmeklLiiD.
Mutta kauaa pi luqmul odou,a.a, kun utkona alkoi jo koliela. Hät oli kawr4 4a,,,assa lenkin omie aikoJaan. Tokko monta-

kaan tuntia nvkk.ui sinä yönä.
Joulapntun muutettua 1979 Sven por
ki- leuatral illana meile Ruokolahdetta
migsä oli ouut EuLkoraslet\a suuaaisLa
massa. Nyt oli milzixä tutustua Killervott

KtmenerDn ki emk sen piläktd uhl as
rauintolaaalit p.i'tiin oii Matolin rcittiit.

sa Korpilammella

kannettu kiefiitjien vapaaEeen kityttö6!
ui$yä ja limwaria. Kieftoksen ha.llttus
harkitsi vähiin tanakdnmartkin pa1l}un
se$eerausta, mutta noin tulmin aaiBta
kegkwtettiaan pMtyi ves inja. e.
Paikg.Jle otleen Eiantntijan muF.aan
kahdeksan senttiä shetyä olisi ollut pitkii e aikaväline jaettuna kuite']kit ohDerl
lainen ja kdrntt kaxata fiiiistä etnen
seluaAvan Batulista. Myts kiinnitetttin
buomiota Ilieffokgen uira.lliseen no clo-

OB taan BiaAn vaikitti swskesät| iä-

Nyt eD kuulP millu;D enaa jakga lahjuoEsem@, valitti Svet sini, iltana. No
mita]"s. kayLijD BaDaf,Ea. Ja eulrnuntaina
olliin jo aÅmD*ahdekealta menos€a kohti
teä

KomDsuota.. L'uolimantonin

jälkeen

SveA vaihtoi hääisesä paitaa. ja fai.llti

polke

ma2A kobLi AnjalankEkpa. miesä o.loLti

**n'
W&

Bulgariassa baffaslel aaa moaiotte-

luja. vasko Stojanov @ tmettu nimaxi.
I:Ian on EaAn)ttanut yliptrlll a manron-

eenkyeelykin. Sen tuukaan neljalrn$ porutoircn neJkeate on rajvonittiita
- tosin
jajnnes tata ilmoitukseasa
muk@ nappaa
vaikittäitn ke,l!an uiikk .€n, @a ugeammiD-

matkoilla monia maaimanennätykEiä. Nyt
atojanov oD ituBtunlt tertisni$ten tajijn

*n*

ko Stojanovin Lriallod kc,.alui 15 kjlomel
.in umnista, 25o klomptiD pvorailyeta je
60 kjlometfin juoksusta. Uilrtiin kului aikeÅ 3 tDtia 3e minuuttia ja 31 sekintia,
pyöfå;lyW 9. 18.45 ja juoksuvn 6. 19. 14 eL
yhteensä 19 tDtia. 16 miauuttia 30 sekun-

Sven Lindqtisfinaj, lienee

fin mitalikokoelma.

kieftitjien sun

Tehdegsäijn Eiljaanea
"g)omen kvjatourheitu]nita,lit" Sven kenee

myöB kiertii,nyt enenmajn kuntopolkqja
ympiiri Suornerlniemen kuin kukaan meis-

Kaikkiin tapahtmiin hiin ei ole ehtityt
ajdttu - dlttn tuMa Wbänä sa.attanlt o a ktmeDenkin uutta mita.litapahtutnaa efi plJolilla maÅta. Moni taival on
taittunnt uiikoUa ta.pahtumierr vijmb.
Ornttaja.uaban oD ke.*i ä aikae.

Ja*ko

Lehtoser! (Joutseno) kertomus:

- -Asui, stben aikaan uielä Sysr11ässä,
]dun Uotin kie$6ta eloiteltiin. Siihen kuDluvat ioiA 7 km:n soutu, sa.man mitta.ben
juoksu ja noin 5o ktn:n pyöriiity sai)xaj3a
uiikonveihteerra BnoritethJna.
La,uanta,ina illa'lsuusga Stet tuli meil-

le.- Ltibdettiin sitä souta.maan Ben pieneu
järveD tmpaj,ri, jo€kus puolen Åååde*så,l]

riirtantl
lriatlon:4 kilometrin uiili, tao

LriALloniin. Haneue ei kuitenkaat
kJaseincD

kttaaeLrin pyörivly ja maratoojuoksu. Vas

Vasko Stojanov toteaa, ettit kovimmi e
hän joutui Wötliilyosuudetta. Juoksu ja
uintr ovat hitnen vahvoja tajeja-an, mutta
pytu,i.ilysee hijn oD vaata doittelija. Jatkose Stdanov a.iL@ osa. tstua tuiatlonin kil
pailulhit.

Viime wonna Aa siä edetllfeni, Mijkifinta voitti esimefkiksi Ka,Ie\zh raiun kiertuksen, lnutta ei ole

enatä

kiinnostanut sii-

ta.

"Ei Eijnä palLintot oikein kiinnostaneet.
MeIkeiD menetti lahobtaan oee, kun kiel-

(Ilebingin Sanomat

1

3.

1

o.

-a6)
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II.

KAIEUA]I KIERROS 1987
xlli!vÄ"tr
rMt08 Kuuden erillisen kestävyysY
lajin yhteiskilpailu Suomessa
Osakilpailut ovat:
Jussin luistelu
30 km Helsingissä
1987
Pirkan hiihto
85 km Tampereella
6.6. 1987
Finlandia-maraton 42 km Jyväskylässä
11.7.ja12.7.1987 Sulkavan soutu 65 km Sulkavalla
16.8.1987
Pyöräily (tempoajo) 105 km Lahdessa
20.9.1987
Suunnistus 25 km Alavudella

13.12.ja14.12.1986
1.

3.

llmoittautuminen tapahtuu maksamalla osanottomaksu l30 mk
Kalevan Kierroksen tilille 50001-51 78845, OKO viimeistään 15. 1 1 .
1 986. Jälki-ilmoittautuneita ei hyväksytä. Pankkisiirron tiedonantoja -osaan merkitset nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, syntymävuotesija kerhon tai seuran, jota edustat.
Osanottomaksuun sisältyy mitali, diplomi, rintaneula, hihamerkki,
eri sarjoissa jaettavat palkinnot, osakilpailujen jälkeen kotiin postitettavat tulokset sekä tapaturmavakuutus, joka käsittää kaikki
kuusi osakilpailua ja on voimassa kilpailujen aikana sekä välittömillä edestakaisilla kilpailumatkoilla. Kuusi lajia hyväksyttävästi
suorittaneet saavat kultamitalin, viidestä saa hopeamitalin ja neF
iästä oronssimitalin.

Sarjat ovat:

Miehet yleinen, yli 40 v, yli 50 v, yli 60 v
Naiset yleinen, yli 40 v, yli50 v, yli60 v

Joukkuekilpailu: Urheiluseurattaivastaavatjatyöpaikkajoukkueet (neljä osanottajaa)

Lisätietoja antavat: Kalevan Kierroksen puheenjohtaja Olli Puntila
puh. k. 90-522 832, Kalevan Kierroksen sihteeri Pertti Lindovist ouh. k. 90-162.1 319

1.O4

Keinot väsymystä vastaan:
POREMAX
JA KUNTO
OO PAREMMAKS
r-t*Ct

ö

@€i,"

.ffi

P@REMAX-G
6]äF

Hwänmakuinen
Clvitamiini
poretabletti

Associotion ol Internotional Marothons

AIMS
KANSAINVALISET
MARATONMATKATl.9ST
BUDABEST
LONTOO
PARIISI
KÖöPENHAMINA

TUKHOLMA
MOSKOVA

osLo

LOS PACOS

ROOMA

PEKING

BERLIINI

SAO PATJLO

ATEENA
NEW YORK
HONOLULU

ISRAEL
SINGAPORE

Tiedustelut

A\emll,rru

5.

Jlvri\k!lii. puh. {941,

212155 \ekä

må!n. Yhteislvö$å Suomen Urheiluliiiio

VIELÄ EHDIT
1986 Honolulun
ja New Yorkin
maratonille.

ioinislomme tturlå

110

111

OMALLA
BUSSILLA
MUKAVASTI
KOTIMAASSA
JA ULKOMAILLA
Pohjolan Liikenne

nen

-

tilausajoien ammattitai-

suorjtlaa tilausaioa kaikkialla Suohessaja ulkomailla. Kohleena voi olla yhtä
hyvin Euroopan kiefios kuin matka koti-

-

Suomessa.

Olemme mukana maikanne iäjestelyisså

TIEDUSTELUT JA TILAUKSET:

\r'

reitlisuunnittelusla alkaen. Lähes 200 linia-

autoa kåsittålvä 21-57 -oaikkainen liniaautokaluslomme sakä kongressibussimie
on varuslettu kaikin nykyaian mukavuuksin.
Vlrka-asuiset kuljeltajamme vaslaaval osa!
laan matkanne onnislumisesla.

---=

,rffit

Puh. 90h43 322

MENESTYVIEN YRITYSTEN PANKKI

-ea I
?-/o.<

Helsingin Säästöpankki

172

Kortti tärrnnä
ylivoimaa!

tarvitset.
KEYCARD - kaikki mitä
p
nrkil
KEY CARI)

aika \4SA maksulotrin.

KIY CARD

luotol_

lisc.railuotorom p3rkhlonrqi4f H!3!!q.ia.rikonin cdlt - kåikki yh.l€$ä kodsa
KIY CARD -kodissa on \454a5!e!qinrai
rU!LILna'kk&I i!!j ia rtå voit kår(råå G!!5
vjllk$ilallrooia$. pistees en puolilla mrail

KFYCARD kortilla eat käcEta MINISYP
pankk,auknnetcGh ynpä!

'
S

nntaa

Luorollisna paikkikonrina KEY CARD
Siullc llsiiå o<o\oi'nm, j!p! 4OEl!

kklkottiluotolla voit

lloratnlldcaiakr

ki! r,irr nut{ilorrrin.L liuotrs\L
r, N,, .N\.r ll. g.n
lr f|]*r l'r\.nh.r rr'r rr l

KEY CARD

li ll.uLr

lirr.ini.r

rL
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