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Kafevan Kierros
kaks$t ia risat
Kalevan Kierros on kahdenkymmenen vuoden aika-
na saanut paljon hyvää aikaan Suomen kuntourhei-
lulle ja siinä samalta kansanterveydelle. Katevan
Kierroksella on hieno historia,losta me kaikki voim-
me tämän kirjan sivuilta lukea ja iosta voimme olla
ylpeitä.
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fällaisten juhlavuosien yhteydessä on tapana muistella menneitä, mutta mielestäni on
I myös hyvä pohtia hieman tulevaisuutta. Minkälainen tapahtuma Kalevan Kierros on

ensi vuosituhannella, mitä lajeja siihen kuuluu, kuinka paljon ja minkäiaisia osanottajia on
mukana sekä kuinka hyvin Kalevan Kierros tunnetaan?

JJistorian valossa Kalevan Kierros on tulevaisuudessa toimintansa osalta todennäköisesti
I Isamanlainen kuin nykyään - lajit sekä suoritustavat ovat entisensä ja pisteitä jaetaan
vanhaan tapaan. Tilastojen valossa suurimman muutoksen Kierrokselle aiheuttaa keski-iän
nousu: sarjojen osanottajamäärät muuttuvat siten, että M50 ja M55 ovat suurimmat sarjat,
M70 sarja on jälleen mukana ja luonnollinen poistuma on pienentänyt osanottajien koko-
naismäärää. Mukana olevien kannalta tässä ei ehkä ole mitään vikaa, mutta toisaalta var-
masti osa entisaikojen hohtoa on kadonnut.

arkoitukseni ei ole näin juhlavuonna maalailla "niitä" seinille, mutta tämä voi olla Ka-
levan Kierroksen tulevaisuus. ellei iotain tehdä.

l1l alevan Kierroksen tulevaisuus voisi olla myös toisenlainen. Runsas vuosi sitten pohties-
-N'sani Kierroksen tulevaisuutta minulle tuli mieleen, että Kalevan Kierros voisi todella ol,
la kuntourheilun Suomen mestaruuskilpailu, niin kuin sitä joskus kuulee kutsuttavan. Ta-
pahtumamme tunnettaisiin yhtä hyvin kuin Finlandia-hiihto tai Sulkavan soutu, tiedotusvä-
lineet seuraisivat tapahtumien etenemistä niin kärjen kuin muidenkin kiertäjien osalta, ja
sillä voisi olla jopa virallinen SM-arvo. Osanottajia olisi runsaasti ja he edustaisivat kaikissa
sarjoissa sekä ikäryhmänsä kuntourheilun huippua sekä ns. rivikiertäjiä. Yleisessä sarjassa
kärkikymmenikön muodostaisi Immosen Jarin tasoiset monitaitoiset huippu-urheilijat. Ko-
ko toimintaan tulisi uutta "draivia" ja Kalevan Kierros tarjoaisi kaikille, pelkästä liikunna-
nilosta mukana olevista aina karkisijoista kamppaileviin asti roimasti lisää mielihyvää.

\ f ielestäni tämä ei ole turhaa haaveilua, silla tallasella Kalevan Kierroksella olisi Suo-
lVI-e" urheilukartalla paikka täytettävänään. Tällaisen tulevaisuuden rakentaminen
vaatisi kuitenkin paljon enemmän julkisuutta sekä henkisiä ja taloudellisia voimavarola,
jotka Kalevan Kierrokselta ainakin nykyisellä rahoitus- ja hallintorakenteella puuttuvar.

f1 umpikaan esittämäni tulevaisuudenkuva tuskin toteutuu sellaisenaan, ja totuuden ei
A.rr.uitt. Iöytyä edes niiden välilta vaan jostain muualta. Siihen, mitä Kalevan Kierros on
vuonna 2000 voimme itse vaikuttaa.

l{ alevan Kierroksen toiminnan ydin muodostuu kahdesta seikasta: nykyisistä kuudesta
I\osalajista sekä siitä, että kokonaiskilpailun pisteitä laskettaessa kaikki osakilpailut
huomioidaan.

\ /uosien varrella on tehty kaikenlaisia ehdotuksia lajien vaihtamisesta tai seitsemännen
V lalin mukaanotramisesta, nykyisten lajien suoritustavan muurramisesra ja lopullisia pis-

teitä laskettaessa yhden osalajin poisjättämisestä.

\Zhden lajin pisteiden poisjättäminen lopputuloksissa, olipa lajeja sitten kuusi tai seitse-
I män, muuttaisi Kierroksen luonnetta olennaisesti. Henkilökohtaisesti en pitäisi muu-

tosta hyvänä, mutta toisaalta se saattaisi tuoda mukaan uusia osanottajia. Myöskään kier-
täjiile tehdyissä kyselyissä nämä ehdotukset eivät ole saaneet mainittavaa kannatusta.

J ludeksi lafiksi on useimmiten ehdotettu uintia, joka sopisi hyvin nykyisten lajien jouk-
L./ koon, sillä se lisäisi Kalevan Kierroksen monipuolisuutta sekä taitolajien osuutta. Käy-
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tännössä osakilpailun järjestäminen tuottaisi melkoisia ongelmia, oli kyseessä sitten avove-
si- tai allasuinti. Koska muitakaan parempia ehdotuksia uusista lajeista ei ole tullut, uskon
että pysyvintä Kalevan Kierroksessa on nykyiset kuusi lajia.

\Jykyisistä lajeista muutoskeskustelujen kohteena ovat olleet luistelu, hiihto ja soutu.
I\ Luistelua on ehdotettu järlestettäväksi useiden kilometrien mittaisella järvenjääradalla
ja vähintään 50 km mittaisena. Kilpailu olisi varmasti mielenkiintoisempi ja oikeudenmu-
kaisempi kuin nykyinen rataluistelu, koska aikaerot vastaisivat paremmin luistelijoiden ta-
soeroja. Lisäksi järvenjääluistelu soveltuisi mielestäni paremmin Kalevan Kierroksen perin-
teiseen henkeen. Ikävä kyllä tämänkin muutoksen esteenä on joukko käytännönongelmia,
joista merkittävin lienee riski, että nykyisten oikullisten talvisäiden takia meiltä saattaisi kil-
pailuaamuna puuttua luistelurata! En pidä kuitenkaan mahdottoman4 että jonakin päivä-
nä Kierroksen luistelu luisteltaisiin pitkällä järvenjääradalla.

f_fiihdossa on usean vuoden ajan pyrirty saattamaan perinteinen hiihtotyyli tasavertai-
I Iseen asemaan vapaan hiihtotyylin kanssa. Hallituksen tekemässä vuoden 1997 toimin-
tasuunnitelmaehdotuksessa tämä muutos on toteutettu: hiihdossa jaetaan molempien hiih-
totyylien nopeimmille tuhat pistettä. Tämän uudistuksen toivotaan tuovan mukaan uusia
kiertäjiä ja tekevän osan nykyisistä kiertäjistä tyytyväisemmiksi.

-l\ 
7fonien kiertäjien mielestä hieman nykyistä lyhyempi yksinsoutu olisi parempi kuin

lVlu,torosoutu. Urheilullisesti yksinsoutu olisi reilumpi kuin nykyinen vuorosoutu. Käy-
tännössä yksinsoutuun siirtyminen aiheuttaisi ongelmia mm.veneiden hankinnassa. Muutos
merkitsisi suuria kustannuksia kiertäiille ja tarvittavan yksinsoutuvenearmaadan veistämi-
nen kestäisi nykyisiltä veistäjiltä pitkälle ensi vuosituhannelle. Eräs mahdollisuus olisi, että
yksinsoutuun siirryttäisiin ainoastaan joidenkin sarjojen tai sarjassaan palkintosijoille pyr-
kivien osalta.

T7 atken kaikkiaan voidaan todeta, että Kalevan Kierros ei todennäköisesti tule lajiensa
I\ornltu olennaisesti muuttumaan koskaan, ellei sitten kasvihuoneilmiön voimistuminen
pakota meitä siirtymään rullasuksihiihtoon ja rullaluisteluun.

11 alevan Kierroksen osanottajamäärä on viimeisten kymmenen vuoden aikana vaihdellut
l\suhteellisen vähän muihin kuntourheilutapahtumiin verrattuna. Samanaikaisesti kun
monien muiden kuntourheilutapahtumien osanottajamäärät romahtivat 90-luvun alkupuo-
lella, pieneni Kalevan Kierroksen osanottajamäärä vain noin 20 %. Lisäksi osanottajat ovat
olleet varsin lolaalela Kierrosta kohtaa ja vaihtuvuus on ollut melko vähäistä kiertäjien pa-
rissa. Tämä on mielestäni osoitus siitä, että Kalevan
Kierros tarioaa jotain sellaista, mihin muut tapahtu-
mat eivät. Meillä on siis jotain arvokasta, josta kan-
nattaa pitää hyvää huolta. Huolenpito voi merkitä
muutoksia ja kehittämistä, mutta niitä ei kannata
tehdä niiden itsensä vuoksi vaan sen vuoksi, että
meillä olisi hyviä yhteisiä hetkiä tiedossa myös tule-
vina vuosikymmeninä.
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Luistelu

Seitsemän ensimmäistä vuotta olivat
:;rkallaan polkemista, koska vuoden 1"979

-:.rsani 57,37 ja voittajan 56,44 sallyivat
:arhaina vuoteen 1983 asti, jolloin Pertti
Salosen 57.17:n ja voittajan 56,38:n jäl-
reen alkoi huima tulosren parantuminen.
Koska rata ja välineet ovat säilyneet samoi-
na, on tason paraneminen alan huippu-
miesten mukanaolon ja muun Suomen har-
ioittelumahdollisuuksien paranemisen an-
siota. Voittajista ykkösryhmään erortuvat
aikojen puolesta Jaakko Erkinheimo ja Jari
Immonen. Kukaan kierroksen kokonais-
loittajista ei ole yltänyt lajivoittoon. Kak-
kossijoja on Jaskalla ja Hannu Mäkirinnal-
la, kolmosia Jarilla, Jaskalla, Hannulla,
Jarmo Kopralla ja minulla.

Hiihto

Hiihdossa tulosvertailu on mahdotonta
tyylin, välineiden, reittien, kelin yms. muu-
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l2 vorTTAfAA
Monta kertaa varsi n kin seitsemännen osaki I pai I u n
jatkoajalla on tullut puheeksi Kierroksen voittajien
tasovertailu. Minultakin on usein kyselty, miten olisin
70-luvun voittovuosinani pärjännyt nykyporukassa.
Kaikki spekuloinnit ovat aina subjektiivisia, mutta
jonkinlaisen analyysin 20 vuodesta voi tehdä tarkaste-
lemalla eri lajien tulostason ja välineiden kehitystä
sekä voittajien taustaa, lajien sijalukuja ja lajipisteitä
eli aikasuhdetta lajivoittajaan.

tosten johdosta. Erosta lajivoittajaan voi-
daan todeta alan miehiä olleen kaikkien
muiden paitsi Teuvo Slantin ja Hannu Mä-
kirinnan, joskin vapaa tyyli on selvästi ka-
ventanut kärjen suhteellistakin aikaeroa.
Lajivoittajia hiihdossa on useita eli Jarmo
Kopra, Voitto Jetsonen, Jari Immonen ja
käytännössä myös Matti Kotilainen ja mi-
nä, 1'os yhden lajin suorittanut Pauli Siito-
nen jätetään pois laskuista. Näin ollen voi-
daan sanoa, että hiihtomenestys korreloi jo
selvästi paremmin kokonaismenestyksen
kanssa kuin luistelumenesrvs.

Maraton

Maratonaikojen juuttumista 2.40-tasol-
le on jatkuvasti ihmetelty, eli lajissa on sel-
västi taannuttu alkuvuosista. Kun 70-Iu-
vulla juoksimme Pauli Arbeliuksen kanssa
2.30:n nurkille, Slantin peesissä jopa poru-
kalla allekin, teki Mäkirinta kaikkien aiko-
jen huipputulokset vuosina -84 ia -85.



Osakilpailuvoitta j ik-
si ovat lisäksi yltä-
neet Jaska ja Jari.
Tason putoamista
osoittaa mm. 10 en-
simmäisen vuoden
voittoaikojen keski-
arvo 2.32 verrattuna
10 seuraavaan vuo-
teen, joiden keskiar-
vo on lähes 5 mi-
nuuttia heikompi.
Maraton on ollut
ehkä toiseksi tärkein
laji kokonaiskisan
voiton kannalta.

Soutu

Kun vuonna
1.977 vetelin Sulka-
valla Kimmo Lai-
neen kanssa ylivoi-
maisen Kierroksen
voiton alaIIa 6.49, ei
osattu haaveillakaan
vaneri- saati sitten
mahonkiveneistä.
Seuraavana vasta Ja-
ri Immonen tänä
vuonna otti yksin-
soutuvoitollaan kokonaisvoittajan 1000
pistettä. Kun muiden voittajien sijoitukset
vaihtelevat välillä 7-90. voidaan todeta. er-
tä soutu ei koskaan ole ollut kierroksen
avainlajeja. Erolla kärkeen mitattuna lä-
himmäksi ovat päässeet Kopra, Erkinheimo
ja Jetsonen, Mäkirinnan ja Slantin pitäessä
perää.

Pyöräily

Pyöräilyssä näyttää karjen taso säily-
neen 20 vuoden ajan melko samanlaisena
päätellen siitä, että alkuvuosien kärkinimiä
vilahtelee nyt lähes 20 vuotta vanhempina
edelleen tulosluettelon kärkipäässä. Ainoa
kokonaisvoittaian lativoitto tuli vuonna
1.977, jolloin päädyin parin kilpapyöräili-
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jän kanssa yhtä ai-
kaa maaliviivalle.

Markku Tunturi
kiertelee useita
maratoneja vuo-
dessa KK:n mara-
tonin lisäksi.

" Kakkoseksi on sel-

vinnyt Jari lmmo-

rtr11'l,.1rrr1rrlt..1;rll1l, 
nen tänä vuonna ja

:;:.l::llllllll...lillll. kolmossija on V-M

Voittajat su u n n istai i a
hiihtäjiä ja juoksijoita

i;*:.:..'...1- -: : :
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: Heikkilällä ia mi-
. nulla. Selviä pohja-

. noteerauksia ovat
tehneet voittajista
slant la Kopra noln
puoli runria voirta-

::,1..,.,, jille hävinneinä.
Pyöräilyssäkään ei

siis ole revitty koko-
naiskilpailuvoiton kannalta kovin merkittä-
viä piste-eroja.

Suunnistus

Selvästi tärkeimmäksi lajiksi kierroksen
voitroa silmällä pitäen nousee suunnistus.
Yhdeksän osakilpailuvoittajaa aikajärjes-
tyksessä Tunturi, Kotilainen, Slant, Salo-
nen, Mäkirinta, kaksi kertaa Heikkilä, Pel-
toniemi ia Immonen. minkä lisäksi kolmen
kokonaisvoittajan kakkossijat ja yksi kol-
monen antavat oikeutuksen arvostelijoille
kierroksesta suunnistajien kisailuna. Vain
Kopralla, Jetsosella ja Erkinheimolla sekä
minulla ensimmäisenä vuonna on ollut va-
raa hävitä parikymmentä minuuttia osakil-
pailuvoittajalle.

Kalevan Kierros Kaiela- Kerr:s



Voittajat su unn istajia,
hiihtäjiä ja juoksijoita

Seuraavaksi lyhyt analyysi voittajista,
loiden keskinäistä paremmuuta olen tie-
renkin jäävi arvioimaan. Kohteliaasti aloi,
tan taas aikajärjestyksessä itsestäni. Vah-
vuuteni on ollut maratonin ohella tasaisuus
la varmuus muissa lajeissa paitsi suunnis-
tuksessa, jossa pieni harhailu pudottikin
kolmen voittovuoden jälkeen sijoille 2-4
kokonaiskilpailussa. Vuoden 1978 piste-
määräni 5901 nykysysteemiilä laskettuna
ohsi pysynyt kärjessä tähän vuoteen asti,
samoin osakilpailujen sijalukujen summa
16 vuodelta 1977. Kolmea osakilpailuvoit-
toa ei kukaan muu ole vielä samana vuon-
na saanut, mutta onhan toki kärkipää pal-
ron 20 vuodessa tiivistynyt.

Veikko Valkosen ja Matti Kotilaisen
','ahvuutena oli hiihto ja suunnistus, luistelu
:,1as pohjanoteeraus kaikista voittajista.
Teuvo Slant ja Hannu Mäkirinta olivat
:urppumaratoonareita 1a -suunnistajia, joil-
,: heikoimpien lajien skarppaaminen olisi
..iultavasti tarvittaessa ollut helppoa. Pertti
>.rlonen taas vei kaikkien aikoien tasaisim-

man Kierroksen suunnistusvoitollaan pyö-
rän selässä vähän jarrutellen. Jaska Kopra
ei huippuhiihtäjänä myöskään oikein viih-
tynyt pyörän päällä ja lienee heikoin suun-
nistaja voittajista. Sama pätee myös Vote
Jetsoseen, joka tasaisesti jyräsi kaikki muut
lajit suunnistusta lukuun ottamatta.

Seuraavana nousi voittovuoroon joukon
kaikkien aikojen nuorimpana Jaska Erkin-
heimo, joka hallitsee suvereenisti muut lajit
rastien joskus viivyttäessä metsässä.

Päinvastainen on taas voittajien seniori
Vellu Heikkilä, jolla ylivoimaisena suunnis-
tajana on ollut yaraa antaa muille hiukan
etumatkaa luistelussa ja soudussa. Sauli
Peltoniemi ratkaisi myös kisan suunnistuk-
sessa, vaikka vene ja pyörä eivät aivan kär-
jessä kulkeneet. Kakkossijoja Saulilla on li-
säksi neljä.

Ja sitten joukon kovin. Kaksi viimeisin-

Markku mielipuuhas-
saan letkan kärjessä
Pirkan Hiihdossa.
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tä, vaan ei välttämättä viimeistä vuotta yli-
voimaisesti hallinnut Jari Immonen lienee
voittajatusinan ainoa, jolla jokainen laji on
tasaisen vahva ja suoritusvarmuus myös
huippuluokkaa. Näin myös huippupisteitä
tehneet Vellu Heikkilä ja Tunturi Jr. ovat
saaneet katsella hänen kantapäitään vii-
meistään maratonilta alkaen.

Kuningatar ja 9 prinsessaa

Naisten osuus osanona jista on vasta pa-
rin viime vuoden aikana noussut kymme-
neen prosenttiin kokonaismäärästä. Kilpai-
lu kärkisijoista ei ole luonnollisestikaan ol-
lut yhtä tasaväkistä kuin miesten puolella.
Jos "Kierroksen Kunkun" löytäminen vaa-
tikin täydet 20 kierrosta, on tähänastinen
kuningatar helppo löytää jo aikaisemmilta
vuosilta.

Vaikka Marja Rautiainen, kaksoisvoit-
tajat Airi Kämäräinen, laana Mäkirinta ja
Arja Vestola sekä kolmoisvoittaja Anne
Hell ovatkin saavuttaneet hyviä yli 4000
pisteen sarjoja, on vuosina 1987-90 ylivoi-
maisen voiton vienyt Mirjami Laukkanen
tehnyt pisteiden, tulosten ja sijalukujen
suhteen selvää jälkeä. Huippuna oli neljäs
voittovuosi 1990. iolloin kokonaiskierrok-
sen sijoitus 47 tuli kaikkien aikojen par-
haalla pistemätuälla 4758 ja huipputasai-
sella sekä -tasoisella sarjalla.

Tässä ankarasti haastetta kolmen edelli-
sen kierroksen voittajalle Laura Kaukoka-
rille, jolla on vielä monta hyvää vuota
edessään, kuten ykköshaastajaksi nousseel-
la Marja Saarellakin.

Summa summarum

Kierroksen voitro on vaarinut aina ym-
pärivuotisen kovan harjoittelun lisäksi 4-5
lalin huippuosaamista ja -onnisrumista, jos-

kin suunnistuksen kärkitaitajat ovat saa-
neet pieniä puutteitaan hieman muiden laji-
en huippuja enemmän anteeksi. Jokainen
voittaja on voittonsa ansainnut, minkä li-
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säksi on useita mitalisteja, jorka ' ..: -

muuna vuonna olisivat saattaneet täha:, --,
sinaan mahtua. Suunnistuksen merki.-.-:
kuvaa myös se, etta 2 kokonaiskilp;-, *"

kakkos- ja 1-2 kolmostilaa ottaneet Ju::.:.-,
Jokiranta, Timo Oinonen ja Ari Kank^--
nen ovat yleensä vasta suunnistuksessa s':-
neet päästää voittajan ohitseen. \-hra:,
luistelun, soudun tai pyöräilyn erikoismi;s-
tä ei voittajatusinasta löydy. Sen sija.:::
suunnistus-, hiihto- ja mararonekspe=:
ovat lähes tasapäisesti edustettuina.

Vaikka pisrelaskun uusiminen on monr.
na vuonna kaatunut vuosikokouksessa, ru-
lisi edelleen etsiä vaihtoehtoja suunnisiuk-
sen merkityksen pudottamiseksi muiden Ia-
jien tasolle. Helpoiten se mielestäni käy ra-
toja helpottamalla, mutta toisaalta hajon-
toja parantamalla. Tämän vuotista Nasto-
lan kisaa eivät edes ammattilaiset haukku-
neet "maastojuoksuksi". Erityisesti hyvin
piilotetut ykköset pilasivat heti alussa mo-
nen kilpailun, kun taas liikaa toisistaan
poikkeavat hajontalenkit aiheuttivat iono-
juoksua tavanomaisen tahallisen peesauk-
sen Iisäksi.

Suunnistuksen ylikorostunut merkitys
lienee myös vaikuttanut eri lajien harjoitte-
Iupainotukseen. Ainakin oma harjoitusmo-
tivaationi luistelussa, pyöräilyssä ja soudus-
sa on ollut alkuvuosien jälkeen varsin ole-
matonta, kun tiedän, että yksi kunnon
pummi (tänä vuonna se ykkönen) vastaa
kymmenien tuntien harjoittelua ko. lajeis-
sa. Vastapainoksi voidaan kyllä todeta, että
varsin heppoisilla suunnistustaidoilla moni
karkipaankin kiertäjä metsään lähtee.

Mitä tulevaisuuden karkikamppailuihin
tulee, niin toivon, että lajien tasapainotus
lisää kaikkien lajien kilpaurheilijoiden osal-
listumista tähän meille 20 vuotta kiertäneil-
le jo intohimoksi muodostuneeseen ruostu-
mattomaan rakkauteen.
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Sopiiko Kalevan Kierros
naiselliselle naiselle?

aaaaaaaaaaaaaaaaaa Ajattelematta asiaa sen syvällisem-
min voimme heti todeta: SOPII!Ja
mietittyämme asiaa syvällisemm in
voimme edelleenkin todeta: SOPII!

Ja miksipä ei sopisi! Kaikki oman joukkueem-

I me neliä naista ovat harrastaneet erilaista ja

I eri tasoista kestävyysliikuntaa kilpaurheilusta
f{ntoiluun jo vuosia ellei jopa vuosikymmeniä.
Yksi on hyvä juoksussa, toinen suunnistuksessa,
kolmas luistelussa ja neljäs tasaisen hyvä kaikissa
näissä lajeissa. Mutta se ei enää riitä. Liikunta
tuntuu liian yksipuoliselta, ei jaksa harrastaa varn
sita yhta lajia Iäpi vuoden. Kuntoiluun kaivataan
lisää vaihtelua ja monipuolisuutta motivaarion
säilyttämiseksi. Ja siihen Kalevan Kierros tarioaa
erinomaisen mahdollisuuden.

Ajattele! Kuusi upeaa lajia, mielekästä liikun-
taa koko vuoden, vuodenaikojen vaihteluiden mu-
kaan, tai vaikkapa vuodenaikojen vaihtelusta
huolimatta! Ja mitä kaikkea muuta lajit tuovat
tullessaan: liikunnan riemua, monipuolista lihas-
huoltoa, ei huolta liikakiloista, ei jatkuvia laihdu-
tuskuureja, ulkonäkö säilyy nuorekkaana, muka-
vaa seuraa samanhenkisten ihmisten parissa, lois,
tava yleiskunto, jaksaa aina vaan enemmän..... ;a
vaikka mitä muuta. Vaikka pieni stressinpoikanen
joskus saattaakin yllättää, kun lenkki tai suunnis-
tus on 1ää.nyt jo muutaman kerran väliin, koko-
naisuudessaan kierrokseen osallistuminen tarjoaa
varteenotettavan vaihtoehdon sohvalla löhöilylle,
kauniiden ja rohkeiden katselulle ja ylensyönnille.
Ainakin meidän mielestämme!

Seuraavaksi sitten voidaankin esittää täysin
oikeutettu kysymys: jos kierros on noin hyvä tapa

tlKalevan Kierros



hoitaa kuntoaan, kauneuttaan ja sosiaalisia
kontaktejaan, miksi siihen osallistuu vain
noin 50 naista? Miksi loput 450 osallistu-
jaa on miehiä?

Hyvä kysymys! Halutaanko Kalevan
Kierrokselle yleensä lisää naisia? Vai onko
lajit tehty ajatellen vain miehiä ja heidän
useimmiten ylihienoja ja kalliita kilpailu- ja
kuntoiluvälineitään? Joskus kieltämättä
tuntuu, että näin on! Tä11ä emme halua sa-
noa, että naisten lajien pitäisi olla helpom-
pia tai kevyempiä tai jotenkin muuten eri-
Iaisia kuin miesten. Ei suinkaan. Tuottaa
suunnatonta tyydytystä todeta, että pystyy
tulemaan kelvollisesti toimeen raskaissa
"miesten lajeissa" ja joskus jopa voitta-
maankin jonkun miehen. Vaikka sehän ei
tietenkään ole tärkein kriteeri kierrokselle
osallistumiselle, ei ainakaan suurimmalle
osalle meistä naisista. Monia tärkeämpiä
asioita tuli jo edellä mainittua!

Miesten suusta kuulee kierroksella seu-
raavanlaisia kommentteja (Naisilla taas on
toisentyyppistä mietittävää):

o 'Oli pakko ostaa uusi ja nopeampi kilpa-
pyörä, koska edellisellä hävisin muuta-
man minuutin." (Kehtaakohan sinne
pyöräilemään mennä omalla S-vaihtei-
sella naistenpyörälläni vai pitäisiköhän
yrittää lainata jostakin parempi pyörä?)

" "Millähän suksiparilla lähtisin matkaan,
kun illalla en ehtinyt testata vielä kaik-
kia ja kumpaanhan tyyliin kannattaisi
mennä, että saisi eniten pisteitä" (Kuka-
han voitelisi minun sukseni, vai vieläkö-
hän niillä voisi hiihtaa? Eihän edellisestä
voitelusta ole kuin kuukausi aikaa. Ja
kummallahan tyylillä jaksaisin parem,
min maaliin asti?)

" "Pitää ostaa ensi vuodeksi mahonkivene,
kun se kulkee noin nopeasti" (Mistähän
saisi veneen ja soutukaverin, kukahan
nostaisi veneen auton katolle ia sieltä
pois?)

t2

Edellä olevat kommentit ovar käriis-
temyiä. mutta ainakin puoleksi rorta. Nai-
sille kynnys tulla mukaan kierrokselle on
huomattavasti suurempi kuin miehille. Jo
yksin senkin takia, että yleensä he hoitavat
perheen ja kotiasiat harrastuksensa ohessa.
Ajan löytäminen liikuntaan vaatii organi-
sointikykyä. Mutta siitä taas saattaa olla
hyötyä kierroksen läpiviemisessä!

Mutta olemme kuulleet muitakin syi-
tä olla tulematta mukaan kierrokselle: "se
on hikistä ja totista miesten kilpaurheilua
numerolappu rinnassa", "huumoria saisi
olla mukana enemmän", "en uskalla yrit-
tää, koska en varmasti jaksa", "varusteet
ovat niin kalliit, ettei minulla ole varaa nii-
tä hankkia", "en osaa suunnistaa enka iki-
nä löydä pois metsästä" 1a niin edelleen.
Näissäkin väitteissä on osa totta. Osa la-
jeista varmasti "suosii" miehiä.

Joku (mies?) voi tässä vaiheessa kysyä,
miksi me naiset sitten yleensä olemme mu-
kana, jos se kerran on noin vaikeaa. Jälleen
hyvä kysymys! Mutta vastaus on vieläkin
parempi. Kalevan Kierros SOPII NAISEL-
LISELLE NAISELLE, koska

'3 Soudusta saa kauniit rinnat (ja rakot
kämmeniin!)

" Pyöräilystä ja luistelusta saa kiinteän ta-
kapuolen (ja muhkeat reidet!)

't Juoksusta saa minihamepohkeet (ja mus-
tat varpaankynnet!)

" Hiihdosta saa iltapukukäsivarret (ja leve-
ät hartiat!)

"- Suunnistuksesta saa kirkkaat ajatukset
(ja mustelmia sääriin! )

" Ja hyvällä kestävyyskunnolla jaksaa .....
vaikka kiertää Kalevan Kierrosta!

Nimimerkillä "kierretään raas ensi
vu0nna"

Kalevan Kierros
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KIERROKSESSA

Harri (32), Tapani (33), Heikki (34), ja Juha Pohjonen
(39) ovat tehneet yhdenlaista historiaa Kalevan Kier-
roksen 20'vuotisella taipaleella. Vuonna 1987 veljes-
sarja oli kierroksessa joukkueella "Lentävät Pohjo-
settt.

Juha oli jo useamman kerran (5) kierrä-

I nyt kierroksen porukassa Lehdon Ollin

I iu Kalholan Jorman kanssa. Vaikka
trr{rhu nävttikin ulkopuolisen silmin "hullu-
jen hommalta", taråttivat keväiset mara-
tonlenkit nuorempinkin veliiin kuntoiluin-
non. Köpäkkajalkaisia nuoria miehiä näkyi
noihin aikoihin Kuhmoisten tienoilla tien-
varressa. Krampit nykivät jaloissa, kun pe-

ruskuntoa kohotettiin vähitellen maraton-
suoritusten tasolle.

Pisimpään "vastustuskyky" kesti Har-
rilla, joka kuitenkin lopulta huomasi ole-
vansa kierroksessa mukana. Hyvä yhteis-
henki, kannustus, leikkimielinen kilpailu-
henki ja armoton vinoilu kasasi veljekset
aika ajoin yhteen hiomaan kuntoa seuraa-
vaan lajiin. Myöhemmin mukaan tullut sai

tavan mukaan hyvistä neuvoista huolimat-
ta oppia kantapään kautta mm. maratonin
vauhdinjaon perusteet ja sen myötä vatsan
pikatyhjennyksen tien varteen. Veljien an-
tama palaute kisan jälkeen yllytti takuulla
harjoittelemaan seuraavaan lajiin vähän
paremmin. Heikompihermoisella olisi hom-
ma saattanut. jäädä sihen, tai ainakin "hei-
näseivästä" olisi jo kaivettu välien selvitte-
lyyn. Tässä porukassa käännettiin katse
eteenpäin

t4

Kalevan Kierros tarjosi haasteellisen
kehyksen säännölliseen kuntoiluun. Vuosi
alkoi tuttuun tyyliin Jussin "läpiluistelul-
la". Suljetun ympyrän höylääminen ei kos-
kaan herättänyt suurta intohimoa. Pitkäte-
räiset näyttivät istuvan vain Juhan jälkaan,

päästelihän tämä ilman suurempaa harjoit-
telua tunnin pintaan. Muilla oli tekemistä
pystyssä ja radalla pysymisessä. Loppukiri-
hän alkoi kuitenkin aina kierroksenlaskijan
kannustuksella kierrosta liian aikaisin.

Autoilu oli kiinteä osa Kalevan Kierros-
ta, olihan tapahtumat ymmärrettävästi eri
puolilla Suomea. Onneksi usein löytyi ma-
japaikka jossain lähempänä tapahtuma-
paikkaa, sai aamulla nukkua vähän pidem-
pään, mikäli vain pystyi. Sen verran oli
yleensä tankattu, että kaasuntuotanto oli li-
sääntynyt. Aamusta ilma olikin jo aika sa-

keaa, lieneekö se sitten vastannut jonkin-
laista viimehetken korkeanpaikanleiriä.

Toisinaan jännitettiin keliä, vaikka tus-
kin pienemmät iuonnonmullistukset olisi-
vat tulloin saaneet ketään vapaaehtoisesti
jäämään pois kisasta. Vuoden 1987 hiihto
oli Pirkahiihto ja olosuhteet arktiset, pak-
kanen paukkui reippaasti alle -20'C ja nih-
keää keliä vielä kylmensi hyinen viima. Ki-

Kalevan Kierros
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Kuva vuoden t 986 Sei-
nämaratonilta. Kuvassa
vas. Harri (162), Heikki
( I 6 | ), Juha (66) ia Tapa-

saan lähdettiin aamun valje- llI[13:fJå51åi];il,äJ; kestää jo yli netiän tunnin
tessa ja pian olivat jäässä var- veljes Olli Lehto (207). suorituksen samalla matkal-
paat, järki kuin evääksi oter- la, eikä ole edes yhtä piipus-
tu kuntojuomakin. Tapanilla sa. Harri jo arveli moisen
oli molemmissa poskissa isot matkan taittamiseen kuluvan
paleltumat osoituksena olo, hyvin parikin päivää.
suhteiden kovuudesta ja tajunnan hämärty-
misestä, sen verran oli kiire, ettei ehtinyt Vuoden 1987 kesä oli Harrille ja Juhal-
pysähtyä lämmittelemään. Harri, jolla jon- le valmistautumista elokuun ACR-mara-
kunlainen tolkku säilyi, oli poikennut jol- tonmelontakilpailuun Kilpisjärveltä Torni-
Iain nuorisotalolla ja olihan siellä joku ky- oon (537 km). Taisi pojiila olla vielä her-
länmies jo tarjoamassa lämmikkeeksi kor- kistelyt tekemättä, kun Sulkavan Soudun
vessa tiputettua kirkasta "jäänestoakin". viimeisillä kilometreillä rinnalle ilmestyi

Heikki ja Tapani. Siinä kirikimppailussa
Lopputulosten rnerkitys onkin noista kaivettiin esiin niin fyysiset, henkiset kuin

ajoista muuttunut, silloin oli mm. marato- verbaalisetkin voimavarat. Maalissa oli
nilla tavoitteena 3 tunnin raia. Nyt kunto eroa 25 sekuntia iälkimmäisten hwäksi.

Kffi
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ACR:n Harri ja Juha selvittivät tutulla si-

kaenergialla ja yhteishengellä. Kun muut
tuntuivat käyttävän energiaa selvittääkseen
kumpi ohjaa kanoottia pois päävirrasta
päin kivikkoa, niin pojat säilyttivät positii-
visen tsempin lapi kisan. Aateluus velvoit-
taa, seuraavana vuonna saman matkan me-

loivat Heikki 1a Tapani.

Suhteellisuudentaiu ei vielä tuossa vai-
heessa kuulunut käsitevarastoon. Tuskinpa
Kalevan Kierros suhteellisuudentajun ke-

hittymistä paljon edistikään, ääri rajoilla
siinä liikuttiin, usein vielä sillä ralan hämä-

rämmäIlä puolella. Näin arvioi Heikin vai-
mo Mari, kun Heikki kellahti Kalevan
Kierroksen pyöräilyssä tienpientareelle' Ja-
lat olivat jämähtäneet kohmeisiksi, eikä

kampi enää pyörinyt. Jollain ilveellä sekin

matka läpi vietiin. Suhteellisuuudentaju
onkin opittu enemmän (toivottavasti on
opittu) vastakkaiselta sukupuolelta eri yh-

teyksissä saadun, ei aina niin mieltä ylentä-

vän, palautteen avulla. Kestävyyttä on tar-
vittu siinäkin, molemmilta osapuolilta.

Onhan siitä hyvästä kunnosta varmasti
jaettavaakin iloa. Juha ja Hanna viettivät

kesällä 1.987 hätta ja häämatkaa vietettiin
sopivasti ennen suunnistuskisaa USA:ssa.

Aikataulu oli tavan mukaan suunniteltu
väljäksi, Juha ehti parahiksi suunnistuski-
san lähtöön Alavudelle. Suunnistus meni
kuuleman mukaan jalkojen oikomiseksi ja

puolukoiden syömiseksi. Muilla Veljillä
olikin vauhti pää11ä, piti varmistaa peesissä
ja oikealla uralla pysyminen kohti seuraa-

vaa rastia ja maalia.

Kierros 1,987 oli päättynyt ja "Lentävät
Pohjoset" selvittivät 24 lajia sijoittuen
33:ksi. Tämän iälkeen Kalevan Kierros
vaihtui yksittäisiin hiihto-, juoksu-, melon-
ta-, judo ja perhetapahtumiin. Porukka ko-
koontuu useamman kerran vuodessa jon-

kunb liikunnallisen tempauksen pariin. Li-
nimentin tuoksu ei ole päässyt nenästä ka-
toamaan. Kalevan Kierroksessa hankittua
kuntoa ja kestävyyttä on tarvittu niin työ-

elämässä, opiskelussa, perhe-elämässä kuin
kuntoilussakin.

Refiormi-lGskus prto$ov
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Kalevan Kierros on kuuden lajin

kunto- ja kilpaurheilutapahtuma. Suori-
tusten yhteispituus on liki 400 kilomet-
riä,

Tammikuussa pyrähdetään 3 O

kilometriä pikaluistimilla, tal-
velra sulurerlaan norn 75 kilometriä
sulcilla. Keväällä verryrellään täysi
maraton, heinäkuussa tartutaan ai-
roihin 60 kilometrin matkal-
la. Syksyn korvalla on vuorossa I l5
kilometrin pyöräily 1a kierroi<sen

päät1"ää noin 25 kilometrin mit-
tainen suunnistus.

Kierroksen on kokenut jo yli 1700

suomalaista, ;oista kymmenkunta on

kahlannut läpi kaikki l20 osalajia 20 vuo-
den aikana.

Kalevan Kierros on kovan luokan

ki lpakuntoi I ua, itsensä voittam ista, elä-

myksiä, kuntoilua hyvässä seurassa...
joillekin siitä on tullut elämäntapa.

Eräille kierros on paras tapa motivoida
itsensä säännöl liseen liikkumiseen,

Harjoittelu ei ainakaan ole yki-
puolista, sillä laji vaihtuu keskimäärin kah-

den kuul<auden välein.

lYonet entiset aktiivit ja huippu-ur-
heilijat ovat valinneet kierroken jäähdyt-

1991

telylajikseen. Niin teki tämän vuoden
voittajakin Jari lmmonen Nastolasta.

Monet ovat löytäneet kuntoilun
vasta kierroken kautta. Keskimäärin
kiertäjä on noin nelivitonen mies. Van-

himmat ovat liki kasikymppisiä ja nuo-
rimmat reippaasti alle parikymppisiä.

Naisten osuus on noin l5 prosenttia.

Parhaimmillaan kierros on koon-
nut liki 600 osanottajaa, välillä väki kutis-

tui 400:n pintaan, mufta tänä vuonna
päästiin yli 500:aan kuntoiliyaan.

Aloittelevi I le ja yäähdyttel ijii I le on

taqolla myös puoli kierros, jota kokeihiin

tänä vuonna toista kertaa.
2l. kierros käynnistyy jälleen Ou-

lunlqlässä Helsingisså tur*it rrrsa. Esit-

teen takasivulta löydät myös muut kier-
roksen suorituspaikat.

KALEVAN

KIERROS
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lari lmmonen
lopetti kahteen voittoon

Jari lmmonen, 32-vuotias nastolalai-
nen Iiikunnanopettaja, voitti toisen
Kalevan Kierroksensa ylivoimaisesti.
Hän oli jokaisessa kuudessa lajissa vii-
den parhaan joukossa.
Vielä kuukauden päivät suunnistuk-
sen jälkeen lmmonen kertoi olevansa
"puhki" ja lopettavansa kiertämisen
ainakin toistaiseksi.

-vuotias Jari Immonen jyräsi toisen
Kalevan Kierroksensa vauhdilla ja ta-
saisesti lajista riippumatta. Hän voitti

suunnistuksen ja soudun, sijoittui toiseksi pyö-
räilyssä ja maratonilla, luisteli neljänneksi ja
hiihti viidenneksi. Hiihdon sijoitus oli yllätys, sil-
lä Immosen päälaji vielä muutama vuosi sitren
oli juuri hiihto.

- Kalevan Kierroksen lajit sopivat minulle ai-
ka hyvin, koska olen treenaillut niitä jo nuorena.
Vain luistelu ja pyöräily ovat vieraampia lajeja,
Immonen kertoilee menestyksensä perustasta.

Opiskelukaverit Jari Immosen monipuolisesti
lahjakkaaksi urheilijaksi, joka parissa viikossa
oppii lajin kuin lajin.

- Kun opin luistelun tekniikan, niin sekin
ollut kohtuullisen helppoa. Pyöräily on se laji,
ka on teettänyt vähän enemmän töitä.

Jari Immonen kuvailee toista Kalevan Kier-
rostaan huomattavasti ensimmäisestä helpom-
maksi. Esimerkiksi luistelu 1a py&ätly sujuivat
paremmin kuin ensi yrittämällä - osaksi parantu-

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

fari l,mmonen varmisti suunnistus-
voitolla tämän vuoden voittonsa.

on

io-
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neen tuntuman ja osaksi suuremman pa-
nostuksen myötä.

- Jokainen laji meni oikeastaan ihan
nappiin. Ainoastaan hiihdossa oli pikkusen
ollut parantamisen varaa. Olin flunssassa

hieman aiemmin eivätkä voimat olleet tal-
lella ja louduin taipumaan. Luulin kyllä
olevani paremmassakin kunnossa.

Monipuolinen Kalevan kiertäjä

Jari Immosta voi jo nimittää Kalevan
Kierrokseen erikoistuneeksi kilpaurheilijak-
si, joka hallitsee jokaisen lajin hyvin. Aiem-
min, aivan viime vuosia lukuunottamatta,
kierroksen parhaatkin osasivat vain osan

lajeista ja räpistelivät 1-3 lajissa mahdolli-
simman pienen tappion.

Jos Jari Immosen suorituksia vertaa Ia-
jin kansalliseen kärkeen, niin suunnistus-
suoritus lienee kovatasoisin. Hän voitti
kierroksen päätöskilpailussa lajin erikois-
miehen, Angelniemen Ankkurin Janne Leh-

don, joka tänä vuonna sijoittui yhteisläh-
döllä juostussa pitkän matkan Suomen
mestaruuskilpailussa sijalle 15 jääden vain
minuutin kärjestä.

- Kisa oli minulle äärettömän tutussa
maastossa. Pikkupoikana olen tehnyt siellä
vaelluslenkkini ja käynyt suunnistamassa
eräitäkin kertoja. Se oli minulle enemmän-
kin juoksukilpailu kuin suunnistusta. Vie-
raassa maastossa minä en pystyisi saman-
laiseen suunnistussuoritukseen mitenkään,
hän myöntää kiertelemänä.

- Mutta jos kisa olisi ollut keväällä, oli-
si vauhti ollut kovempi.

Kunnon rakentaminen
hiihtäen ja juosten

Jari Immonen toteaa harjoittelevansa
muutamaa poikkeusta lukuunottamatta sa-

malla viikkorungolla: pääharjoituksina
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ovat pari kovaa ja vähintään yksi pitkä
lenkki. Harjoitustunteja kertyy keskimää-
rin kymmenen viikossa.

- Harjoittelu ei ole ollut pelkästään
lenkkeilyä, vaan tavoitteena on ollut mah-
dollisimman hyvä lopputulos Kalevan Kier-
roksella, hän kertoo.

- Vuosi etenee lajikohtaisesti. Treenaan
sitä lajia, jonka osakilpailu on seuraavana.
Talvella hiihdon ja luistelun sekä kesällä
soudun ja pyöräilyn harjoittelu menee vä-
hän päällekkäin. Muuten harjoittelu on ai-
ka puhtaasti laiikohtaista.

Alkuvuosi, varsinkin hiihto- ja juoksu-

kausi, on Jari Immoselle kunnon rakenta-
mista. Sen jälkeen hän vain pyrkii pitä-
mään kunnon yllä sekä löytämään mahdol-
lisimman hyvän lajikunnon soutuun, pyö-
räilyyn ja suunnistukseen.

- Molempina vuosina on käynyt niin,
että juoksun aikaan olen ollut parhaimmas-
sa kunnossani. Sen jälkeen kunto on jopa

vähän laskenut, kun olen hionut tulevaa la-
jta.

Samat lajit kaikille

Jari Immonen luokittelee luistelun muis-
ta kierroksen lajeista selkeästi vaikeimmak-
si. Siinä oikea suoritustekniikka on kaikki
kaikessa.

- Tekniikan lisäksi ratkaisevaa on jal-
kojen lihaskestävyys, koska luistelu on laji-
na staattinen. Etenemistä raioittaa ioko
tekniikka tai reisi.

Kalevan Kierroksen lajivalikoiman Im-
monen arvioi hyväksi ja monipuoliseksi,
mutta matkojen pituuksia hän olisi valmis
muuttamaan. Lyhentämistä kaipaa ainakin
soutu, jonka hän voitti tänä vuonna yli
kuuden tunnin aialla.

- Kylla erot muodostuisivat jo puolta

Kalevan Kierros



lyhyemmälläkin matkalla, ja silti kisa kes-
täisi kolme tuntia.

Kierroksen sääntöjä hän muuttaisi niin,
että kokonaisvoitosta kamppailisivat vain
täysin samat lajit läpikäyneet.

- Soudussa ei pitäisi olla vuorosoutua ja
yksinsoutua erikseen. En ymmärrä ajatusta,
että hiihdossa pitäisi luistelun lisäksi olla
myös perinteinen vaihtoehto.

Hyvät välineet

Kalevan Kierros on välineurheilua, jos
haluaa tavoitella parasta mahdollista tulos-
ta. Vanhalla pyörällä, luistimilla, suksilla
tai veneellä ei kärkisijoille ehdi, jos ei ole
huikeasti kilpailijoita paremmassa kunnos-
sa. Parhaat kiertäjät käyttävät vain huippu-

Kalevan Kierros

Jari Imrnonen ylsi tämån
vuoden yksinsoudun
voittoon helpolla.

luokan varusteita, jotka he useimmiten lai-
naavat tai saavat tukijoiltaan. Ostaessa
markkoja kuluisi useita kymmeniä tuhan-
sia.

- Omia kamoista on oikeastaan vain
sukset, lenkkitossut ja kompassi. Soutuve-
neen jouduin vuokraamaan. Pyörän sain
käyttööni Tapani Komoselta, joka tekee ai-
noana suomalaisena kilpapyörän runkoja.
Luistimet sain lainaksi lahtelaiselta luisteli-
jalta Pasi Koistiselta.

Immonen kehuu Komosen Finn Peak
Cyclen "kovan luokan pyöräksi".

- Sen huomasi, kun kävin muutaman
pyöräkilpailun. Vehkeellä ei tarvinnut an-
taa yhtåän tasoitusta - melkeinpä päinvas-
toin, hän arvioi.

t9



farit lmmonen ja Tuntu-
ri hetkeä ennen suqnnis-
tuksen lähtöa Nastolas-
sa.

Kierros pehmittää
kovankin miehen

Jari Immonen aikoo uhmata wanhaa
suomalaista sananlaskua "Ei kahta ilman
kolmatta" ja iättää ensi vuoden kierroksen
kiertämättä. Kaksi voittoa kahdella yrityk-
sellä riittää toistaiseksi.

* Kalevan Kierros on kova, jos sen kier-
tää kilpailumielessä. Kyllä siinä takki tyhje-
nee, kun kilpailukausi kestää melkein vuo-
den. Nyt en ole metriäkään urheillut omal-
Ia ajalla kierroksen jälkeen, Immonen ker-
too, kun suunnistuksesta on kulunut kuu-
kauden päivät.

- Vähän ajan päastå sitä alkaa taas kai-
vata lenkille ja siihen jotain kipinåa. Yar-
maan jotain löytyy.

Kun Immosen ei ole tarvinnut työpäi-
vän jälkeen lähteä lenkille, hän on ehtinyt
viettää enemmän aikaa kotona Annukka-
vaimon ja Angelika-tyttären kanssa. Immo-
sen perhe on varsin liikunnallinen: Annuk-
ka on opiskellut sekä liikunnanopettajaksi
että liikunnanohjaajaksi ja työskentelee lii-
kunnanopettaja Nastolan yläasteella.

Kansallisen tason kilpahiihtäjä

Kalevan kiertäjäksi Jari Immonen ryhtyi
pidettyään vuoden tauon hiihtouransa pää-
tyttyå. Kipinä hiihtämiseen sammui reilun
vuosikymmenen järjestelmällisen harjoitte-
lun jälkeen.

- Kyllä siinä jo huomasi, mikä on oma
taso. Tietysti sellaisen viimeisen pykalan
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olisi vielä voinut saavuttaa, jos hiihtoon
olisi pystynyt satsaamaan enemmän. Se ei
kuitenkaan olisi riittänyt sellaiselle tasolle,
että panostus olisi kannattanut, hän arvioi.

Yleisen sarjan SM-kilpailuissa Jari Im-
monen löytyi tuloslistoilta useimmiten si-
joilta 40-50. Parhaaksi tulokseksi jai 24:s
sija 50 km:n kilpailussa.

- Jokunen kilpailu meni 20-30 väliin,
kun oli pakkasia tai keskeyttämisiä.

Kalevan Kierros



Liikuttumattomien
liikuttaminen haaste

Jari Immonen on viihtynyt kotikonnuil-
laan Nastossa hyvin. Muilla mailla viera-
hilla hän on asunut vain kuutisen vuotta
opiskellessaan Jyväskylän yliopiston liikun-
tatieteellisessä tiedekunnassa liikunnan-
opettajaksi. Työpaikka löytyi kotikunnas-
ta.

- Olen poikien liikunnanopettajana
noin 500 oppilaan koulussa, jossa on yläas-
te ja lukio. Minulla on 25 keskimäärin op-
pituntia viikossa.

Työssään Immonen kertoo liikkuvansa
säännöllisen epäsäännöllisesti ryhmän ja
tunnin aiheen mukaan. Varsinkin perusiii-
kuntalajit houkuttelevat usein liikkumaan
aamusta iltaan.

Liikunnanopettajat ovat viime aikoina

olleet hyvinkin huolestuneita lasten 1a

nuorten kunnosta, kun koululiikunnan pa-
kolliset kurssit ovat vähentyneet ja tilalle
on ilmestynyt valinnaisia kursseja. Immo-
nen arvioi tilanteen mielenkiintoiseksi
haasteeksi, sillä opetussuunnitelma antaa
mahdollisuuden järjestää jos jonkinlaisia
kursseja, jos ne vain kiinnostavat oppilaita.

- Keskimäärin 90 prosenttia jokaisen
luokan pojista on kohtuullisen hyvin mu-
kana. Ainahan löytyy muutamia, joita lii-
kunta ei kiinnosta. He ovat iuuri se haaste.
hän kertoo.

- Jos he eivät liiku liikuntatunnilla, he

eivät liiku vapaa-aikanakaan ja kunto pää-
see luvattoman heikoksi io nuoruusvaihees-
sa.

2lKalevan Kierros



Marita Puusola kier-
tåå edellben, vaikka
viime vuonna hie-
rnan tulevaa kautta
empikin.

Nmrcsil
TELE MATKAPUHELUT
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Laura Kaukokari
otti jo kolmannen
voittonsa
aaaaaaaaaaa

T aura Kaukokarjn voittoisa kierros oli

I epätasaisempi - sekä sijoituksellisesti
I-lettä eroina lajivoittajaan - kuin mies-
ten sarjan ykkösen Jari Immosen. Kauko-
kari voitti vain yhden lajin, parisoudun, yh-
dessä Marja Saaren kanssa. Hiihdossa ja
suunnistuksessa hän sijoittui toiseksi, pyö-
räilyssä neljänneksi, luistelussa kuudennek-
si ja maratonilla kahdeksanneksi.

- Ei voitto kauheasti vaadi - oikeastaan
vain osallistumista ia hieman aktiivisuutta
lajien välillä. Toivottavasti kukaan ei pa-
hastu, kun sanon näin, mutta naisten taso
ei ole läheskään vastaava kuin miehillä.
Minä pääsin vähän helpolla, 33-vuotias
Laura Kaukokari toteaa.

Tämänvuotinen kierros sujui niin tah-
measti, että Laura Kaukokari arvelee pysty-

Kalt*ån,,Rieiros"''''

Laura Kaukokari otti Ka-
levan Kierroksella jo kol-
mannen voittonsa peräk-
käin. Neljä kertaa kier-
rokselle osallistunut Lau-
ra Kaukokari puolustanee
voittoaan vuonna 1997.

vänsä parantamaan jokaisen lajin tulosta.
Hän uskoo naisten tulostason kehittyvän,
jos ja kun kierroksen yhteiskilpailun voi-
tosta syntyy todellinen taistelu.

- Jos Susanna Romu olisi ollut koko
kierroksen mukana, hän olisi helposti voi-
nut voittaa. Luulisin, että hän jäi marato-
nilta pois marssimurtuman takia. Pyörällä
hän voitti minut mennen tullen. Hiihdossa
en pysynyt mukana, kun Susanna meni ohi.
Puolen metrin räkä roikkui jossain polvissa
eikä mitään tapahtunut, koska olin sairas-
tellut juuri edellisellä viikolla.

Laura Kaukokari kertoo panostaneensa
tämänvuotiseen kierrokseen "satunnaisesti
ja lajikohtaisesti". Soutua ja vanhaa leipä-
lajiaan hiihtoa hän harjoitteli muita lajeja
enemmän.
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Laura Kaukokari soutu-
parinsa Saaren Marian
kanssa sateisen soudun
jälkeen.

- Saimme ensimmäistä kertaa oman ve-
neen, jota pääsimme virittelemään. Sen in-
nostamana jaksoimme harjoitella oikein
ohjelmoidusti.

Epäonninen kierros

Laura Kaukokari kuvailee neljättä Kale-
van Kierrostaan epäonniseksi. Viisi lajia
hän joutui sinnittelemään läpi juuri sairas-
teltuaan tai sairauden ollessa puhkeamaisil-
Iaan.

- Minä luokittelen sen tällaiseksi työpe-
räiseksi stressiksi, koska olen tehnyt aika
kovasti töitä tänä vuonna. Siitä nämä sai-
raudetkin juonsivat.

Laura Kaukokari työskentelee fysiotera-
peuttina Kuntoutus Ortonilla Invalidisää-
tiöllä Helsingin Ruskeasuolla. Työtahti on
kiristynyt, kun aiemmin valtionapulaitok-
sena toiminut Invalidisäätiö on joutunut
markkinavoimien armoille.

- Silti työ on hauskaa ja haasteellista,
Laura Kaukokari kertoo kuuden vuoden
kokemuksella.

Soutuvene tukijoilta

- En koe kauheasti panostavani, vaikka
ihmiset niin kuvittelevat. Ja he kuvittelevat,
että minä olen kauhean tosissani, vaikka en
ole, Laura Kaukokari kertoo.
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- Tietysti aina lajien jälkeen spekuloin,
kuinka tämä meni ja kuinka se olisi voinut
mennä, ja harmittelen, jos on mennyt huo-
nosti.

Välineiden hankintaan Laura Kaukoka-
ri ei ole ioutunut huomattavia summia
käyttämään. Esimerkiksi hyvän veneen
hankkiminen onnistui, kun kotikaupungis-
ta Hämeenlinnasta muutama yritys innos-
tui tukiiaksi. Hiihtoa koko ikänsä harrasta-

Kalevan Kierros



neen suksivarasto on niin laaia. että ainoa
vaikeus on sopivan parin valinta. Ensi vuo-
deksi olisi luvassa myös polkupyörä - to-
dennäköisesti ensimmäinen sopiva, jos in-
toa vielä riittää.

- Luistimet ovat heikohkot, mutta ei
tiedä pääsisinkö paremmilla yhtään kovem-
paa. Se on enemmänkin tekniikasta kiinni.

Vantaan Ylästö tarioaa kipinää

Kalevan Kierroksen pä,ätyttyä Laura
Kaukokari ja avomiehensä Jussi Korhonen
muuttivat suurkaupungin vilskeestä - Hel-
singin Kalliosta - lähes maaseudun rau-
haan Vantaan Ylästöön. Loka-marraskuun
vaihteesta asuntona on ollut omakotitalo.

- Kuusi vuotta koeasuttu ia hvväksi ha-
vaittu.

Uusi asuinpaikka aivan Keskuspuiston
laidalla Vantaan ja Helsingin rajalla tarjo-
aa myös uutta kipinää harjoitteluun, kun
suoraan kotiovelta pääsee hiihtämään - ai-
nakin runsaslumisina talvina, pyöräilemään
pääkaupunkiseudun parhaille teille ja juok-
semaan metsäteille ja -poluille. Noin kym-
menen kilometrin työmatkan voi kulkea
Keskuspuistoa pitkin pyörällä, juosten tai
hiihtäen. Oulunkylän tekojääratakin on
vain muutaman kilometrin päässä.

- Naapuri kertoi, että Ylästön Urheililat
tekee ladun tästä vierestä Vantaa-joen yli
Paloheinän puolelle, Laura Kaukokari tote-
aa.

- Löysin asuinalueen, kun ajoin pyörä-
lenkilla Tammiston kautta Ylästöön ja
edelleen Vanhalle Nurmijärventielle. Vuo-
den verran jouduimme katselemaan, ennen
kuin talo löytyi.

Marrasku ussa aloitettava

Suunnistuksen jälkeen Laura Kaukoka-
rin aika on kulunut lähinnä muuttaessa:

Kalevan Kierros

Kalliosta ensin "evakkoon" ja sitten Yläs-
töön. Liikunnan harrastaminen on jäänyt
vähemmälle.

- Vajaan tunnin lenkkiä olen heittänyt
silloin tällöin sekä käynyt aerobicissa. Olen
myös aloittanut uuden lajin, tai chin, jota
harrastan kerran viikossa. Aika lepposasti
olen ottanut, hän kertoo noin kuukauden
suunnistuksen jälkeen.

Marraskuun alkupäivinä Laura Kauko-
kari vielä arpoi osallistumistaan Kalevan
Kierrokselle. Jari Ahoselta ja Raimo Pöl-
höltä viime kaudeksi hankittu mahonkinen
vene houkuttelee soutamaan ja kelin sal-
liessa yrittämään reittiennätystä Sulkavan
Suodussa.

- Saaren Marjan kanssa on puhuttu, et-
tä samallahan se kierroskin menee, jos sou-
damme. Kierroksen porukka on niin muka-
vaa, että vaikea minun on kuvitella, etten-
kö ainakin seuraisi sitä, vaikka en itse osal-
listuisikaan.

Lisäksi avomies Jussi on todennut kier-
tävänsä kaikki kuusi lajia ensi vuonna. Tä-
nä vuonna soutu jäi kesken.

- Viimeistään marraskuun puolivälissä
luistelu olisi aloitettava, jos aikoo osallis-
tua.

lsä "huijasi" mukaan

Kalevan Kierrokselle Laura Kaukokarin
"huijasi" isä-Rauno.

- Isällä oli aiemminkin tapana ostaa sel-
laisia joululahjola, kuin esimerkiksi matka
Hämeenlinnasta Lahteen eli Finlandia-hiih-
to. Kun isä oli aikansa kysellyt, ertä läh-
denkö mukaan, jos hän hommaa kaikki vä-
lineet ja maksaa. Minä sanoin, että joo-joo
enkä uskonut, että hän hoitaisi kaikki,
Laura muistelee.

Ensimmäiseen kierrokseen Laura lähti
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Marja Saari, Laura ja isä-
Rauno Kaukokari val-
mistelevat venettä en-
nen lähtöä.

kuukauden varoitusajalla. Isä oli pitänyt
sanansa ja järjesti välineet käyttöön. Edel-
leen hän toimii huoltajana ja järjestelee
muutenkin asioita hoitaen esimerkiksi ve-
neen vuokrauksen eteenpäin.

- Isä on senkin takia mukana. kun äitini
kiertää.

Rauno Kaukokarilla on monipuolinen

urheilutausta. Ja kun Laura-tytär aloitti
hiihtoharrastuksen, isä-Rauno ryhtyi opis-
kelemaan valmentaiaksi. Hän ehti suorittaa
jopa Kansallisen valmentajatutkinnon
(KVT). Oppineen valmentajan tiedot ja tai-
dot kelpasivat niin Hiihtoliitolle kuin Hä-
meen piirillekin.

Sähköpalvelu
Timo Kurki Oy
Arentitie 5, 00410 HELSINKI
Puh. (09) 566 0930
Fax (Os) 566 09340

lG]tlt0
KENNO-RAKENNE OY

PIIKINTIE 15
OOBSO HELSINKI
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Honolulu - tööltä tullaan

Taapertaiat pitää
l0-vuotisi uhlansa
pallon tuolla puolen

un Suomessa hytistään syyskylmäs-
sä tai iloitaan ensimmäisten pakka-
sien ja lumien tarjoamista riemuista,

lappeenrantalaisen sporttiklubi Taapertaji-
en lähes koko jäsenkunta hikoilee 40 as-

teen helteessä Hawaijilla. Tämä on se jou-
lunalus. jolloin Taapertajat toteuttaa viisi
vuotta vireillä olleen 10-vuotisjuhlamat-
kansa maapallon ympäri. Reissun kulmi-
naationa on osallistuminen Honolulun ma-
ratonille lauantaina 8. joulukuuta. Suomen
ajassa ajankohta on edellisenä iltana ja yö-
nä.

- Kalevankiertämisessä matkustami-
seen tottuneina meistä tuntui luonnolliselle,
että juhlamatka suuntautuisi kauas johon-
kin eksoottiseen kohteeseen. Tavoitteena
oli myös päästä osallistumaan sellaiseen
massatapahtumaan, lohon ei muuten nor-
maalisti tulisi lähdettyä. Elämyksiähän jo-
kainen massatapahtumiin osallistuva ha-
kee, ja niitä edessäoleva juhlamatka tulee
tarjoamaan yllin kyllin, toteaa Taapertajien
puheenjohtaja Raimo Auvinen.

Kalevankiertäjien
sporttiklubi

Taapertajat on kalevankiertäjien sport-
tiklubi. Ehto on sementoitu sääntöihin - jä-
seniksi pääsevät vain vanhat kiertäjät tai

Kalevan Kierros

tulokkaista vähintään KK:n jäsenmaksun

maksaneet.

Kierrokseen on kautta sen 20-vuotisen
historian osallistunut kolmisenkymmentä
lappeenrantalaista ja toinen mokoma Etelä-
Karjalan muilta paikkakunnilta. Tämän-
vuotisella kierroksella oli tusina taaperta-
jia. Tosin vain kaksi teki kaikki lajit.

- Motiivit täyden kierroksen päkistä-
miseen eivät ole enää samat kuin alkuvuo-
sina, toteavat konkarikiertäjät.

fuhlareissu todellinen PTS

Taapertajat on rekisteröity yhdistys. Se

syntyi kymmenen vuotra sitten viisi vuorra
ensimmäisinä kiertämisen aloittaneitten
lappeenrantalaisten KK-startista.

"Kyllä me ollaan aika taapertajia", heit-
ti perusjäseniin kuuluva Heikki Regina
eräällä alkuvaiheen reissuilla joukon köny-
tessä parin tunnin luisteluharloituksen kan-
gistamin selin ja jaloin jaloin kotimatkalla
ruualle porvoolaiseen kellarikapakkaan.

"Heureka", totesivat kuulolla olleet.
Siinäpä meille oivallinen nimi. Nimensä
hengessä Taapertajat on sittemmin toimi-
nut. Vauhti ei välttämättä ole ollut hirmui-
nen, mutta maaliin on useinmiten päästy.
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Tuonne olisi tavoite,
kurottelevat taaperta-
jat pallon takaa. Siellä
ollaan joulukuun toi-
sella viikolla.

Projekti - tämä on ollut nyt toteutumas-
sa olevan matkan työnimenä klubilaisten
keskuudessa - perustettiin muutama vuosi
Taapertajien synnyn jä1keen välipuheilla,
että klubin 10-vuotisjuhlat pidetään jossain

kaukana. Vähitellen paikaksi kristallisoitui
Honolulu.

- Projektilla on ollut erinomainen jouk-
koa yhdessäpitävä ja kiinteyttävä vaikutus,
Auvinen toteaa.
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Kiinteytymistä on edesauttanut mm.
matkakassan kerääminen. Taapertajat on
järjestänyt vuosittain keväällä oman soutu-
kilpailunsa ja tehnyt monenlaista talkoo-
luonteista hommaa. Perusajatuksen mu-
kaan "tärkeintä ei ole tarjottavan työn laa-
tu vaan hyvä tuotto". I(äytännössä eniten
talkoomarkkoja on kerätty taimenistutuk-
s1n.

- Kappalemäärää ei ole laskettu, mutta
sadastatuhannesta viiden kevään ja syksyn
kappalemäärä jää tuskin paljoa auki, Auvi-
nen toteaa. Tänäkin syksynä kuokka on
heilunut.

Kalevan Kierros



Viisi vuotta säästämistä

Pääasiallinen kassan kasvatus on tapah-
tunut kuitenkin säännöllisellä säästämisel-
lä. Ensialkuun pantiin yhteiselle pankkitilil-
le satanen kuussa. Parin vuoden säästämi-
sen ja tilannearvion jälkeen summa nostet-
tiin 150:een. Kassaa vartioinut porukan
pankkimies on korkeampikorkoisia tilejä
haeskelemalla saanut hankituksi yhden
matkan hinnan verran korkotuottoakin.

- Reissun pakolliset menot ovat luok-
kaa 20 000 markkaa per nenä. Summaan
sisältyvät lennot, kenttäkuljetukset ja kol-
me kiertoajelua suomenkielisen paikallisop-
paan opastuksella, syömiset, varusteita, se-

kä hyvin säällinen määrä tulismia ja tuomi-
sia.

- Ilman tuota pakollista säästämistä
reissusta tuskin olisi tullut totta ainakaan

Kalevan Kierros

Pikkuisen pakollinen-
kin lenkinteko on
täyttänyt taapertaja-
ryhmän syksyä. Mara-
tonin viimeisen penin-
kulman tuskan syyfys
riippuu hankitun poh-
jakunnon määrästä.

läheskään näin suurella joukolla, heittää
Auvinen osviitaksi.

Viiden vuoden aikana kokoonpano on
elänyt. Viisi eri vaiheissa ringissä ollutta on
jäänyt pois ja tilalle tullut tuplaten muita.

Retkikunnan pääluku on 23. Itse taa-
pertajien ohella joukkoon kuuluu "parem-
pia puoliskoja" sekä kaverikuntaa.

Reissu alkaa perjantaina 29. marras-
kuuta aamuvarhaisella lennolla Zirichlin.
Sieltä jatketaan 10-tuntisen Sveitsiin -tu-
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tustumisen jälkeen Singaporeen. Parin päi-
vän päästä matka jatkuu Taiwanille ja siel-
tä itsenäisyyspäivän tienoilla Honoluluun.
Vajaan viikon oleskelun jälkeen jatketaan
Los Angelesiin ja parin päivän sielläoleske-
lun jälkeen yhtä hujua New Yorkin välilas-
kun kautta 15. joulukuuta kotiin, hiihtä-
mään.

| 6 starttaa maratonille...

Matkalaisista 1.6 on tilannut starttipai-
kan Honolulun maratonille. Joukon nestor
Reino Taskinen (80) on ryhmän ainoa ai-
kaisemmin saarilla käynyt. Kymmenen
vuoden takaisella veteraanien MM-kisa-
matkalla Reiska kiersi ro kertalleen Oahun
maratonreitin.

"Silloin satoi vettä koko edellisen päi-
vän ja tuli edelleen silloinkin, kun aamulla
startattiin. Hankittiin jätesäkkejä suojak-
semme märkää ja kylmää vastaan lähtöpai-
kalla tapahtuvan odottelun ajaksi", on
Taskinen kertonut matkaseuralaisilleen.

Todennäköisempää on kuitenkin aurin-
gonpaisteen tuoma helle. Startti tapahtuu
aamuviideltä säkkipimeässä. Kärki tulee
maaliin auringonnousun aikoihin. Matkan
kokonaan juoksevat pääsevät perille suht
inhimillisissä oloissa, murta jo viisi tuntia
taivaltavat joutuvat aurinkoisena päivänä
hautumaan loppuvaiheessa 40 asteen hel-
TCCSSä.

Taapertajista Pentti Kuutti varmana
kolmen tunnin alittajana tavoittelee sijoi-
tusta tuhannen ensimmäisen ioukossa.

... kavereinaan 30-40 000 muuta

Osallistujien määrä tullee olemaan
luokkaa 30 - 40 000. Ainakin toinen puoli
heistä on japanilaisia eivätkä mitenkään
huippukuntoisia. Vanhat tarinat kertovat
maaliintulevien jonon alkavan harventua
vasta seitsemännellä tunnilla. Hitaimpien
maksimiksi on päätetty yhdeksän; maali
sulkeutuu klo 14.

Edelläolevan lukumäärän täyttymistä ei
sovi epäillä. Amerikkalaisten tilastomiesten
mukaan vuosittain noin 200 000 heikäläis-
tä taittaa täyden matkan. Suosituimmalle ja
halutuimmalle eli huhtikuiseen Bostoniin
pääsy on kolmea tuntia hitaammille mut-
kikkaan karsinnan takana. Viime keväänä
paineet olivat erityisen kovan, kun tämä
klassikko ravattiin juhlavasti sadannen ker-
ran.

Atlantin takana ennakoidaankin, että
moni osallistumistavoitteissaan pettynyr
menee ottamaan korvauksen Hawaiiille.
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Marjatta Rautiaiselle valmistuu vene
Timperin veneveistämöllä. Olisiko
tässä vastaisku muoviveneille?

Koneovet Oy

NOSTO-OVIEN

tIEEEE

-ASENI\US
-KORJAUS
-KUNNO S SAPITOPALVELUT

Koneovet Oy Suomi
Karvaamokuja 4

OO38O HELSINKI

Puhelin (09) 5607 2544
Telefax (09) 550 265
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N ISKASELLA, BLOMSTERI LLA JA VI ITASELLA

Takana20 vuotta
Kalevan Kierrosta
Mikä saa miehet vuosittain osallistumaan Kalevan Kierrok-
seen. Tämän tietävät keski-uusmaalaiset Jorma Niskanen,
Rainer Blomster sekä Risto Viitanen. He ovat osallistuneet
Kalevan Kierroksen jokaiseen osakilpailuun. Kolmikon lisäksi
on vain kuusi muuta henkilöä alusta asti selvittänyt kaikki
osakilpailut.

yt perinteet velvoittavat kolmikkoa
jatkamaan kilpailun ehjää sarjaa
vuodesta toiseen.

- Ei maailma siihen silti kaatuisi jos mi-
nuita joku laji jäisi pois. Kyllä silti jatkaisin
osallistaumista, vakuuttaa keravalainen
Rainer Blomster.

Hurttia huumoria

- Hurtilla huumoriila ja totista kilpailua
vältellen olen osallistunut tähän kierrok-
seen) sanoo keravalainen Jorma Niskanen.
Hän muistaa kuinka parikymmentä vuotta
sitten KeU.N kuntoiaosto, Kunnon Kerava-
laiset sai haasteen hel-
sinkiläiseltä Karhu-kop-
lalta osallistua silloin
perustettuun Kalevan
Kierrokseen.

- Alkuaikoina Kun-
non Keravalaisia oli Ka-
Ievan Kierroksessa mu-
kana reilusti yli kaksi-
kymmentä osallistujaa,
toteaa Niskanen hiukan

Kalevan Kierros

aaaaaa

Rainer Blom-
sterin tavoit-
teena on tulla
aina hyvän-
tuulisen maa-
liin.
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haikeutta äänessään. - Myös naisten sarjas-
sa oli keravalaisia. Keravalaisnaisista Anne
Hell voitti muutaman kerran naisten sar-
jan. Nuoresta asti hiihtoa harrastanut Nis-
kanen lähti alusta asti innolla mukaan tä-
hän uuteen kuntoilukierrokseen. Hän ker-
too, että ensimmäisissä kilpailuissa oli
osanottajia vaiaat sata.

Soutu Niskaselle vaativin laji

- Kyllä kierros motivoi kuntoilemaan
ympäri vuoden, sillä kierroksen lajit ovat
niin rankkoja, ettei niihin kylmiltään kan-
nata osallistua, sanoo Niskanen.

- Fyysisesti rankinpana lajina pidän 65
km:n soutua. Hän perustelee soudun ras-
kautta sen pitkäkestoisuudella. Niskasen
mielestä helpoimmalla pääsee luistelussa,

lohon hän käyttää aikaa vajaan tunnin.
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Retkeilypohjalta
alkuun

Keravan Jakkolassa asuva, 59-vuotias
Rainer Blomster kertoo harrastaneensa
1960-luvun lopulla retkeilyä kuntoilumie-
lessä. Siitä ei sitten ollut suurta hyppäystä
Kalevan Kierrokseen.

- Parikymmentä vuotta sitten työpaikal-
la eräs kaveri huomasi kuntoiluinnostukse-
ni. Hän kertoi, että oli perustettu vaativa
kuntotapahtuma, Kalevan Kierros. Bloms-
ter totea nauhrahtaen, että ei siinä paljon
yllyttämistä tarvinnut kun hän lähti mu-

Jorma Niskasta Ka-
levan Kierros moti-
voi kuntoilemaan.

kaan.

Vuosien koke-
muksella Blomster
jakaa kuntoilun
kahteen osa-aluee-
seen, jotka selvästi
eroavat toisistaan.

- Mielestäni on
retkeilvä ia hikilii-
kuntaa. Kalevan

Kierros on nimenomaan hikiliikuntaa. Toi-
saalta se on myös sosiaalinen kuntotapah-
tuma. Blomster painottaa, että varsinkin al-
kutalven luisteluharjoitukset Oulunkylän
tekojäällä ovat mukavia yhdessäolon het-
i ...
Kla.

Hyväntuulisena maaliin

Blomster kertoo, että vuosien varrella
hän on Kalevan Kierroksen eri osakiloai-
luissa kokenut myös vaikeita herkia. Eiaa-
nä vaikeimmista kilpailuista hän muistaa
muutamien vuosien takaisen 90 km:n mit-
taisen Pirkan Hiihdon. Hiihto suoritettiin
25:n asteen pakkasessa ja vastatuulessa.

- Olen tullut aina hyväntuulisena maa-
liin, vaikka olisin ollut kuinka väsynyt.
Mutta kyllä sen Pirkan Hiihdon jälkeen
täytyi hiukan näytellä hyväntuulisuutta,
hän tunnustaa.

Kalevan Kierros



Blomster ei ole kokenut itseään varsi-
naisesti kilpailijaksi vaikka suorituksissa
otetaan aika ja käytetään numeroa.

Tavoitteet muuttuneet

- Kuvittelen olevani Kalevan Kierrok-
sessa mukana seuraavat kymmenen vuotta,
Blomster sanoo mietteliäänä. Hän kertoo
pääsevänsä ensi vuonna yli 60-vuotiaiden
sarjaan. Sarjan vaihto tuo tullessaan myös
kilpailullisia tavoitteita, vaikka Blonster
korostaakin kuntoliikunnan tärkeyrtä, silti
ajan myötä on löytynyt kilpailuviettikin.

- Kunto kunto - terve tarve. hän sanoo.
mutta samaan hengenvetoon hän kertoo
osallistuvansa ensi vuonna kierrokseen kil-
pailumielellä ja tavoittelevansa sarjansa
kärkeä.

lkä ei este Viitasen osallistumiselle

- Ikä ei ole este kuntoilulle ja osallistu-
miselle Kalevan Kierroksen rankkoihin kil-
pailuihin, sanoo reilun viidenkympin ikään
ehtinyt tuusulalainen Risto Viitanen. Hä-
nen mukaansa Kalevan Kierroksessa osan-
ottajat saattavat ha-
kea ikuista nuoruut-
ta, silti siinä onnis-
tumatta.

- Ikä tekee sen,

että absoluuttinen
menestys heikkenee
ja tulokset heikke-
nevät. Viitanen nä-
keekin, että osallis-

Risto Viitasta vie-
hättåiä Kalevan
Kierroksen moni-
puolisuus.

tumisella Kalevan Kierrokseen haetaan pal-
jonkin mielihyvää.

-Mielihyvän hakua tämä on meillä, jot-
ka emme kilpaile kierroksen voitosta.

Monipuolisuus viehättää

- Alkuun halusin, kuten moni muukin
Kalevan kiertäjä, kokeilla rajojani lajeissa

Kalevan Kierros

joita en osannut. Se oli vähän kuin olisi
suunnistamaan lähtenyt umpimetsään huo-
noila kartalla ja ilman kompassia. Viitasen
oli opeteltava melkein joka laji alusta alka-

- Suunnistus ja luisteklu ovat juuri laje-
ja joita ei hevillä opi. Kestävyysjuoksupoh-
jalta kierrokseen mukaan lähteneelle Viita-
selle ovat vuodet tuoneet kokemusta ja
monipuolisuutta kuntoiluun. Hän pitää
luistelua teknisesti vaativana, mutta fyysi-
sesti helpoimpana lajina.

- Soudun ja hiihdon rankkuus riippuvat
paljolti keliolosuhteista, muistuttaa Viita-
nen.
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Kalevan Kierrol<sen "isä" Pauli Arbelius:

"Tarkoitus ei
ollut tehdä
tosikkoien ki lpail ua"

Vaikka Kalevan Kierroksen alusta on kulunut
20 vuotta, juontaa sen juuret paljon pidemmäl-
le. Vuonna 197 | oli vantaalainen Pauli Arbelius
Lidi ngöj uoksussa, Tulhol massa.

- Siella kuulin Ruotsissa käynnissä ole-
vasta neljä lajia ja kilpailua käsittävästä ta-
pahtumasta. Siihen kuuluivat juuri Lidin-
göjuoksu, \7asa-hiihto sekä joku uinti ja
pyöräilykilpailu, muistelee, 53-vuotias,
postimiesten esimies, Arbelius reilun 25
vuoden takaisia aikoja.

- Tästä sain pohjan ajatukselle, että
Suomessa pitäisi järjestää vastaavanlainen
kilpailu. Arbelius kertoo, että asiaa kypty-
tellessä kului kuitenkin viisi vuotta.

Vesijärven iäällä ajatus kiteytyi

Arbelius kertoo, että vuoden 7976 tal-
vella olivat hollantilaiset ensimmäistä ker-
taa Suomessa luistelemassa.

- Luistelu pidettiin Vesijärven iää11ä.
Siellä keskustelin Tage Strandströmin kans-
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sa kehittämästäni ajatuksesta, että myös
Suomeen tarvittaisiin kilpailu, jossa olisi
useita eri lajeja. Arbeiius kertoo keskuste-
lun pohjalta lähteneensä keskustelemaan
saman vuoden helmikuussa Juoksija-lehden
päätoimittaja Tapio Pekolan kanssa ajatuk-
sesta. - Pekola innosti minua kehittämään
ideaa edelleen.

Neljä lajia Iiian vähän

- Alusta asti minusta tuntui, että neljä
lajia olisi aivan liian vähän. Aloin miettiä
mitä eri lajeja voisi tulla kysymykseen.
Koska olen huono uimaan en halunnut uin-
tia mukaan. Myös toinen seikka sulki Ar-
beliuksen mielestä uinnin kierroksen ulko-
puolelle.

- Suomessa on kylmät vedet. Ajattelin,
että uinnin järjestäminen saattaisi olla vai-

Kalevan Kierros
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keaa. Koska olin jonkin verran suunnista-
nut ajattelin, että se olisi tosi vaativa ja kes-
tävyyttä vaativa laji joka voisi olla uinnin
tilalla.

Kilpailut Suomen suurimpia

Arbelius kertoo, että alkuperäinen aja-
tus oli, että I(alevan l(ierroksen osalajit oli-
sivat Suomen suurimpia kilpailutapahtu-
mia.

- Silloin oli helppo vaiita yhdeksi lajiksi
Finlandia-hiihto. Samoin Seinämaraton oli
sillä hetkellä Suomen suurin maratonjuok-
su. Myös Hämeen Pyörärinki oli suurin
pyöräilytapahtuma. Sulkavan Soutu suo-
malaisena lajina oli itseoikeutettu lajiksi.
Arbeliuksen mukaan kuitenkin suunnistus
ja luistelu muodostuivat hiukan ongelmalli-
siksi.

Kalevan Kierros

Å ti"r

Arbeliukselle on vuo-
sien varrella kerään-
tynyt satoja mitaleja
ia erilaisia palkintoja.

- Solvallassa, Espoossa oli järlestetty ai-
kaisemmin jäämaraton joten valitsin sen
yhdeksi lajiksi. Myös suunnistuksessa ei
varsinaisesti ollut valmista kilpailua. Pu-
huin Leppävaaran Sisun suunnistajien
kanssa siitä, että he voisivat iäriestää 25
km:n koekilpailun, joka kuitenkin olisi
suhteellisen helppo.

Sulkavalla mietittiin
kiertäjien
mukaan ottoa

Arbelius kertoo, että Juoksija-lehti lu-
pautui hoitamaan Kierroksen tiedotuspuo-
len, jos hän vaan saisi kaavaillut osakilpai-
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lut järjestelyihin mukaan. Hän muistaa) et-
tä osakilpailut oli helppo saada mukaan.

- Kun vain soitin niin ne olivat heti juo-
nessa mukana. Tosin Sulkavan Soudun jär-
jestäjät pyysivät minua neuvottelemaan. Ne
kysyivät kuinka monta osanottajaa on tu-
lossa. Arvelin, että kolmisenkymmentä. Ar-
belius muistaa huvittuneen kuinka sulkava-
laiset miettivät asiaa. - He pohtivat vaka-
vissaan, että voisivatko he ottaa niin paljon
uusia osanottajia Sulkavan Soutuun lisää.
Arbeliuksen mukaan silloin Sulkavalla oli
osanottajia vain muutama sata ja nyr rei-
lusti yli 6000.

Pisteiden avulla
parem m uusjärjestykseen

Toiminta lähti käyntiin kun Arbelius
perusti toimikunnan kehittämään Kalevan
Kierrosta. Siinä oli mukana mm. Eerik Pih-
kala puheenjohtajana ja Arbelius itse sih-
teerinä. Toimikunnassa mietittiin aluksi
mm. eri sääntökysymyksiä.

- Olin kehitellyt pistetaulukon jossa

voittaja saisi 1000 pistettä ja aina prosentin
häviö vähentäisi 100 pistettä. Eli, jos oli
käyrtänyt kaksinkertaisen ajan ei saanut
yhtaan pistettä. Kuitenkin joka lajista sai
suorituspisteen.

Arbelius painottaa, että tämä pistelas-
kusysteemi oli uutta ajattelua ja osoitti, et-
tä tarkoituksena ei ollut pelkästään tosik-
komainen kilpailu vaan myös kuntoilu pai-
nottui.

- Tosin aina kun numero laitetaan rin-
taan on kysymys kilpailusta, muistuttaa
Arbelius. Hän kertoo pistelaskun periaat-
teesta jossa henkilö jolla on vain kuusi
osallistumispistettä voittaa sellaisen jolla
on viidestä lajista vaikka maksimipisteet.

Soutu mietitytti

- Toimikunnassa jouduimme myös poh-
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timaan, että voiko Sulkavan soutaa pari-
soutuna. sillä ne iotka olivat Sulkavan sou-
taneet olivat sitä mieltä, että se on ehdotto-
masti liian kova soutaa yksin. Toimikunta
hyväksyi parisoudun, mutta pulmaksi muo-
dostui se, miten Sulkavan Soudussa pisteet
jaetaan.

- Aluksi olin pitkään sitä mieltä, että
soudun pisteet tulisi jakaa kahtia jos ve-
neessä oli kaksi soutajaa. Lopuksi Arbelius
kertoo taipuneensa ajatukseen että pisteitä
ei jaeta. Tämä osoittautui Arbeliuksen mie-
lestä ihan oikeaksi, sillä yksinsoutajat saat-
tavat monta kertaa päihittää kaksinsouta-

lat.

- Minä en aluksi asiaa tuntenut ennen
kuin itse olin soutanut. Tällaisista kierrok-
sen luomiseen liittyvistä lähtökohdista läh-
dettiin silloin parikymmentä vuotta sitten.

Ensimmäisen luistelun kanssa
ongelmia

Arbelius kertoo, että ensimmäisen Kale-
van Kierroksen suoritusjärjestykseksi tuli
se, että ensimmäisenä lajina oli Finlandia-
hiihto, seuraavaksi tuli Solvallan jäämara-
ton, Seinämaraton, Hämeen pyörärinki,
Sulkavan Soutu ja viimeisenä Leppävaaran
Sisun iärtestämä suunnistus. Suunnitelmat
pettivät, kun lauhan talven takia jouduttiin
Solvallan jäämaraton peruuttamaan. - Luis-
telua ei kuitenkaan unohdettu. Samana
syksynä oli Oulunkylään, Helsinkiin val-
mistunut tekojäärata. Muistaakseni se oli
Esa luomasaari joka ideoi, että jos Oulun-
kylässä voitaisiin suorittaa luistelu.

Arbeliuksella oli ajatus 30 km:n luiste-
lusta, mutta kierroslaskenta näytti muodos-
tuvan ongelmaksi. Hän muistaa kuinka
Luomasaari esitti, että jokainen luistelija
toisi oman kierroslaskijan mukanaan.

- Näin ogelma ratkesi. Olin Juhani Jär-
visen kanssa miettinyt asiaa pitkään, että
luistelu voitaisiin järjestää Oulunkylässä.
Arbelius toteaa, että ongelmat jatkuivat

Kalevan Kierros



Pauli Arbelius näyt-
tää tyytyväisenä Ka-
levan Kierroksen vii-
rla.

kun monet muutkin halusivat päästä uudel-
le tekojaaradalle luistelemaan.

- Onneksi meille löydettiin yksi iltapäi-
vä jolloin me voimme kilpailun suorittaa.

Alkuu n tarkoituksena kertakokemus

- Alkuun henkilökohtaisesti minulla oli
tarkoitus tehdä Kalevan Kierroksesta vain
kertakokemus, muistaa Arbelius motiive-
jaan. Hän ei suunnitellut kierrosta sillä

Kalevan Kierros

mielellä, että itse olisi ollut siinä pitkään
mukana.

- Kuitenkin kun oli yhden kierroksen
tehnyt, siihen tuli monelle valtava innostus

latkaa. Arbelius muistaa kuinka ensimmäi-
nen vuosi aiheutti myös vaikeuksia ja huol-

Luistelu pitäisi
suorittaa järven jäällä

- Alkuun Solvallan luistelun petuuttami-
nen oli yksi ongelma. Kuitenkin halusin
luistelun pitää mukana. Arbelius näkee, et-
tä luistelu meni siinä kohtaa samalla hako-
teille, sillä se ei vastannut sitä mitä järven
jää11ä luistelu olisi ollut.

- Kaarretekniikka aiheuttaa sen, että ra-
taluistelu on niin teknisesti erilaista kuin
järven jäällä luistelu. Radalla luistelussa ei
vaadita sitä Kalevan Kierroksen alkuperäis-
tä ajatusta kestävyydestä. Arbeliuksen mie-
lestä järven jäällä luistelu on huomattavasti
nautinnollisempaa. Hän näkeekin, ettå
kierroksen luistelu pitäisi suorittaa Kuo-
piossa.

- Matkana voisi olla 50 km. Olen luis-
tellut 100 km ja mielestäni se olisi kanssa
sopiva matka, mutta se saattaisi pelottaa
osanottajia.

Kierros lähti
"harhateille"

- Kalevan Kierros lähti, muutaman vuo-
den olemassa olonsa jälkeen, tietyllä tavalla
harhateille kun se hylkasi jostain lajeista
massatapahtumat ja lähti järjestämään nii-
tä itse. Arbelius uskoo, että näin ei uusia
osanottajia saatu massatapahtumista mu-
kaan Kalevan Kierrokseen.

- Tämä on mielestäni ollut yhtenä hait-
tana Kalevan Kierroksen kehittymiselle.
Suuret massatapahtumat toisivat varmasti
uutta verta kierrokseen. Tos kierros eristäy-
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tyy muusta porukasta niin on ehkä vai-
keampi uusien tulla mukaan.

Arbelius näkee, että myös hiihdossa pi-
täisi sääntöihin saada muutoksia. Hän eh-
dottaakin, että niin vapaan kuin perinteisen
tyylin voittajalle annettaisiin 1000 pistettä.

- En näe muuta vaihtoehtoa. Tämä an-
taa mahdollisuuden valita kummalla tyylil-
lä saa enemmän pisteitä.

Vilpin karsintaan huomio

Kalevan Kierroksen toiminnassa ensim-
mäiset kolme vuotta mukana ollut Arbelius
kertoo. että io alkuaikoina oli havaittavissa
myös vilppiä kilpailijoiden keskuudessa.

- Jotkut pyöräilivät toisten nimillä. Vaa-
din, että vilpintekijät olisi erotettu kierrok-
sen toiminnasta määräajaksi. Mutta jain
toimikunnassa asiassa vähemmistöön. Jo-
ten erosin koko touhusta. En halunnut sel-
laista urheilua vetää ja sanoin, että on mi-
nulla muutakin tekemistä.

Arbelius juossut 100 000 km

Arbelius kertoo juosseensa yli 100 000
km. Mittavan kilometrimäärän iälkeen.
vuonna 1986 hänen juoksuinnostus laan-
tui. Kilometreissä mitattuna kaksi ja puoli-
kertaa maapallon ympäsi juosseen Arbe-
liuksen parhaimmaksi ajaksi jäi, maratonil-
la 2.29,16. Ja parhaaksi sijoitukseksi vuo-
den 1972 SM-maratonin seitsemäs sila.
Kaikkiaan Arbeliuksen palkintokaapista
löytyy liki 700 eri mitalia.

Arbeliuksella politiikkaa ja kuntoilua

- Jos olisin juuttunut Kalevan Kierrok-
seen olisi monta asiaa jäänyt tekemättä.
Jatkoin tosin juoksemista vielä kuutisen
vuotta. Sen jälkeen juokseminen on jäänyt
vähemmälle ja kunnallispolitiikka on nous-
sut tilalle. Politiikassa tosin ei ole sellaisia
hetkia kuin urjeilussa, jossa joka kilpailu
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oli omansa, toteaa Arbelius hiukan lakoni-
sesti.

- Siihen liittyy enemmän ikäviä muistoja
kuin urheiluun. Politikka on valtapelia jos-
sa ei mitata voittajia samalla tavalla kuin
urheilussa. Siinä joudutaan tekemään kai-
kennäköisiä kabinettisopimuksia, jotka ei-
vät minun luonteelleni oikein sovi.

Kulttuuria ja taidetta

Myös kulttuuri liittyy Arbeliuksen ny-
kypäivään. Hän kertoo suunnitelleensa
kymmenkunta mitalia ja joitakin maalauk-
s1a.

- Olen osapäivätöissä Työväen Sivistys-
liiton Vantaan opintojärjestössä. Tämä vie
sen verran aikaa että nykyisin käyn vaimon
kanssa vain kahdesta kolmeen kertaa vii-
kossa lenkillä. Lenkitovat lähinnä viikon-
loppuisin. Viime vuonna juoksin vain 1100
km.

Pauli Arbelius seuraa edelleen
mielenkiinolla miten Kalevan
Kierros kehittyy.

- Jos ihminen on pystynyt luomaan elä-
mässään jotain sellaista joka elää 20 vuot-
ta, niin se on huippusaavutus. On hienoa
kokea, että on saanut aikaan sellaista joka
on kiinnostanut ihmisiä.

- Saattaa olla, että Kalevan Kierros jat-
kuu vielä seuraavat parikymmentä vuotta.
Arbelius miettii hetken ia toteaa. että uute-
na kuntolajina tulisi kehittää sellaisia, koko
perheelle tarkoitettuja liikuntatapahtumia,
jotka sisältäisivät erilaisia tehtäviä kuten
erävaelluskilpailuissa on.

- Uskon, että tällaisella, viidestä kuu-
teen kilometrin mittaisella eri tehtäviä sisäl-
tävällä kilpailulla on tulevaisuutta.

Kalevan Kierros



Hämeenlinnan Hitaat
on vaki innuttanut

joukkueiden seurassa
asemansa kärki-
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Hämeelinnan Hitaat
on tänääkin vuonna
tiukasti taistellut Ka-
levan Kierroksen ko-
konaisvoitosta, jonka
lopputulokset, ehkä
Hitaiden kannalta on-
nelliset, ovat toisaalla
lehdessämme.

Veli-Matti Heikkilän paras
laji kierroksessa on suun-
nistus.
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VESIHELMESSA ON KAIKKI
Siellä uidaan, hypätään, sukelletaan, liukuillaan,

pulikoidaan, leikitään, saunotaan, poreillaan,
kuntoillaan ja rentoudutaan. Ja siellä viihtyvät kaikki

vauvasta vaariin ia missistä mummokultaan.

% uf'J*or'ruiUål^

Kalevan Kierros

Eteläinen Puistokatu 2.30420 Forssa . Puhelin (03) 4141 640
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Hiataiden hyvä yhteis-
henki poikii talvisin
luistinratatalkoita.
Testaamassa kierrok-
sen hallituksessa istu-
va Hitaiden jäsen
Martti Karialainen ja
taaempana Timo Ka-
revaara.
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Kun Hämeelinnan Hitaat perustettiin
vuonna 1982, tuloksena oli heti ensi yritta-
mällä joukkuepronssi. Kukaan ei uskalta-
nut edes haaveilla mahtavan Karhukoolan
lyömisestä. Koplan voitromarginaali roisek-
si tulleeseen edellisvuosien kolmeen perät-
täiseen kokonaisvoittoon yltäneeseenSys-
män Sisuun oli huikeat 1010 pistettä ja
kolmanneksi sinnitelleeseen niskuiseen Hi-
taiden joukkueesee peräri 2 t)3 pisrerrä.

Hämeenlinnalaiset olivat perustaneet
seuransa voidakseen osallistua kierroksen
joukkuekilpailuun, ja voidakseen lujittaa
paikkakunnan kiertäjien yhteishenkeä.
Aluksi seurasta haluttiin suljettu maksimis-
saan 30 henkeä käsittävä yhteisö.

Koska Hämeenlinnasta ja sen ympäris-
tistä kalevankiertäjien määrå kasvoi hui-
masti ja kyselyjä Hitaiden joukkoon oli jat-
kuvasti, oli pakko poistaa rajoitus jäsen-

Kalevan Kierros
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määrästä. Nyttemmin meitä on jo 80, jois-
ta 50 on mukana kierroksessa.

- Omituisinta on se. että kaikki iouk-
koomme liimyneer ovat tehneer sen oma-
aloitteisesti. Ketään ei ole haalittu, päinvas-
toin. Lehtisen Teuvon otimme joukkoon
kaukaisesta asuinpaikasta huolimatta, kos-
ka heikäläisilla ei ollut omaa porukkaa, ja
hän kovasti halusi sakkiimme, seuran pu-
heenjohtaja Risto Ilmavirta muistuttaa.

Teuvo oli joukossamme vuoden

Kuitenkin esimerkiksi Laura Kaukokari
on helsinkiläinen, mutta kotoisin Hämeen-
linnasta, joten Hitaat ovat hänelle "se ai-
noa oikea seura". Muutamalla muullakin
kauempana asuvalla on Hämeenlinnaan
pohjautuvia kiinteitä yhteyksiä, joiden
vuoksi he haluavat ehdottomasti Hitaita
edustaa, Ilmavirta lisää. Historiansa aikana
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Hitaat ovat saavuttaneet kolme joukkue-
voittoa, kolme hopeaa ja kuusi pronssia.
Kolme kertaa mitali on 1äänyt saavutta-
matta, mutta parhaana vuonna 1993 voi-
ton lisäksi kakkosjoukkue ylsi pronssille.
Naisten joukkuekisaa Hitaat ovat haliin-
neet suvereenisti.

H itai I la kol me kaksoisvoittajaa

Hitaille ensimmäisen henkilökohtaisen
voiton toi Jarmo Kopra vuonna 1986,
mutta Voitto Jetsonen edustaessaan Hitaita
ylsi kahteen perärtäiseen voittoon seuraavi-
na vuosina. Veli-Matti Heikkilän vuoro
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Ahonen-Pölhö soutivat
Lohjallavuoden 1995
ihanteellisissa oloissa
uuden reittiennätyk-
sen, aika 5.08,56.

voittaa oli v. 1990 1a

1993. Naisten sarjan en-
simmäisen seuran mitalis-
tin Laura Kaukokarin
voitot ovat vuosilta 1994
ja 1995, kun vuosi 1996
rätä kirjoirettaessa on vie-

lä avoin. Tosin nyt sou-
dun jälkeen näyttäätaas
Lauran kannalta hyvältä.

Hitaiden "luottopelaa-
ja" on kuitenkin ollut Ju-
hani Jokiranta, joka arna
on ollut pokkaamassa Hi-

taiden joukkuepalkintoa. Kolmesti "Jussi"
on ollut kakkosena, mutta se voitto on jää-

nyt - toistaiseksi.

Tempauksissa innolla mukana

Vuosine varrella Hitaat ovat olleet in-
nolla mukana erilaisissa tempauksissa, jär-
jestäneet niitä itsekin tarpeen mukaan.
Luistelussa ja soudussa on pidetty jo 24-
tunnin onnistuneet ME-kokeet, ja tä-
nä syksynä on tarkoitus yrittää pyöräilyssä
vastaavaa.

Kierroksen osalajeista jäljelle jäävät vie-
lä hiihto, maraton ja suunnistus, mutta
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Kalevan Kierros



kaikissa kierroksen osalajeissa on tarvoit-
teena pitkällä tähtäimella 24 tuntia kulut-
taa.

- Mä voisin hoitaa sen suunnistuksen
yksinään, ilmoittautui lenkkisaunassa parin
kaljan jälkeen Hitaiden tunnettu bussikuski
Matti Aro, joka todella viihtyy suunnistus-
metsissä - silloin kun sinne uskaltaa - tajua-
matta aina olevansa eksyksissä.

Erilaiset hyväntekeväisyystempaukset
kuuluvat myös Hitaiden kuvioihin, ja aina
niiden tuotot on ohjattu lasten psykiatrisen
osaston tukiyhdistys NUPUN käyttöön.

Hitaiden moninaisuus

Hämeenlinnan Hitaiden jäsenistä on
puheenjohtaja Risto Ilmavirran mukaan
eräänlainen läpileikkaus koko yhteiskun-
nasta:

- Kuulumme useampaan seuraan tai iär-

jestöön ja olemme monipuolisesti vaikutta-
neet Hämeenlinnan ja sen ympäristön ke-
hittämiseen.

- Olen monasti ihmetellyt ja ihaillut jä-
senistömme monipuolista lahjakkuutta.
Jukka Kuvaja on edustanut maatamme kol-
missa olympialaisissa. "Vellu" Heikkilä on
ikäsarjassaan Suomen kärkeä monessa la-
jissa. Monipuolisuutta ja lahjakkuutta on
myös niillä jäsenillä, jotka eivät välttämättä
ole kierroksella kärkitaisroissa: Esimerkiksi
Kalevi Kilven mitä ihmeellisimmät tem-
paukset eri puolilla maailmaa.

- Niiden joukkueiden, jotka aikovat pu-
dottaa Hitaat joukkuekilpailujen piikkipai-
koilta, taytyy olla tosi kovakuntoisia ja
monipuolisia liikkujia, Ilmavirta korostaa
hyvin vakuuttavsti.

Canon -

..._
--r-=
-

FACIIAIA

Ti etotekn i i kkakumppan i
Erikoistumme tietotekniikkapalveluihin,

lotta asiakkaamme voivat keskittyä ydintoimintaansa.

uerkkomaa ilmassa
Tieto TT Tieto 0y, Kutojantie 10, PL 33, 02631 Espoo

puh. (09) 5261, telefax (09) 526 3091

sähköposti: etunimi.sukunimi@tietogroup.com

http://www.tietog ro u p.com
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Huoltop alvelua puhelins oitolla
(D 0L0 22 2021,

ABB lnstallaatiot Oy
Sähkönordström
Karapellontie 4 C, Espoo
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MAKSAT VÄUeUrnÄwt
Turvan Kotiturvavakuutus OTA KOTITUBVA.
sijoittui edullisuudessa Se kattaa laajasti ja
toiseksi Kututtaiien maksaa vähemmän.

Ylli,:y?t2i?ii:.n vME@EEEEkotitwvavertailussa. -,
rutustu esimerkkMertaituun 9800 - 88782
toimEfossamme. paikailispuhelun hinnalla

TIflTUfrVA
Helsingintie 10 24100 SALO

Puh. (02) 7331 900

:
Olet varmaan sarnaa mielte kans. i
såmme siirä, errå oikeus aiäneen :
kuuluu äänirreen ruorrajalle ja

siinä esiintyville råiteilijoille. Siksi
on olemrssa teki jänoikeusjärjeni)

Cranex, joka

VARM ISTAA
errä esirråvät taireilijar ja åänittei-
den tuottajar saavat maksun

rekemäsrään ryösrå. Cramex myös

vALVoo .ll e orsrÄÄ
monin eri tavoi0 rekijånoikeuslaissr
määriteltyjä muusikoitren ja

tuo!tajien oikeuksiå. Lisaksi se

TUKEE
suoilralai*a esirrävää sävekaiderrå

Esiträvän sävekaireen edisrärnis.

keskuksen eli ESEKin kautta.
Gramex on mukana kohotramassa

suomalåisen musiikin årvosrusta

sekä rarjoamassa .yörnahJollisuuksia
suomalaisille muusikoille ja ruke-
massa suomalaisra äänireruotantoa.

Håluatko rieråä

lisää Grarnexistal
Soita (90) 6801 400

@ennvrx
Pieni Rmbrninkaru i6, 00120 Helsinki
Puh. (90) 6801 400. lar (90) 680:1 4010

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz C farmari alk. 234.900 mk

vEr#rw
ORNINKATU .13, 24100 SALO

Puh.010 569 2912
Avoinna ma-pe 9-17,la 9-13
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