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Vuosi 2014 alkoi sateisena ja lauhana, puutarhassamme jouluruusu
kukki tammikuun puolessa välissä

komeampana kuin yhtenäkään
vuonna tähän asti. Pakkasia saatiin odottaa tuonne kuun puoleenväliin, jolloin lämpömittarin eloho-

pea kilahtikin sitten saman tien 10
ja 20 asteen välille pakkaselle.

a_L
Osmo Ojala saapumassa maaliin Vuokatissa.

Koska korkeapaineessa ei tunnetusti sada,
saatiin siihen asti vapaana lainehtineelle Tuusulanjärvelle erittäin paksu jää seuraavan kolmen
viikon kuluessa.
Toivottomasta lumitalvesta huolimatta hyvä
tuurimme jatkui, sillä kisapäivän aamuna alkoi
sataa vettä. Jää kesti iltapäivään asti, mutta
seuraavana päivänä Tuusulanjärvellä ei enää
olisi kilpailtul
Toisen talvilajin hiihdon osalta lumipula Oulun
eteläpuolella johti Suomen kaikkien muiden
massahiihtojen paitsi Finlandia-hiihdon ja Vuokattihiihdon peruutuksen. Vuokatissakin reittiä
jouduttiin moneen kertaan ennen kisaa muuttamaan ja lopulta lyhentämään 20 km pjtuiseksi

kierrokseksi. Kiitos erinomaisen järjestelykoneiston kisat saatiin vietyä läpi. Vieläpä hienoissa
kevättalvisissa oloissa, vaikka auringon lämpö
sulattikin toisella kierroksella ladut sellaisiksi,
että itse jäin raskaasti harmittelemaan, etten
suksivalinnassani päätynyt juuri hankkimiini
pitopohjasuksiin.

Kalevan Kierroksessa on kyse ulkoilmaurheilusta. Niinpä otamme vastaan sen mikä meille
annetaan ja seuraavassa lajissa e i rnaratonilla
poutasää suosi, mutta kun lämpömittari tavoitteli
30 astetta, mietti moni mielessään, kuinkahan
olisi vielä toisesta kierroksesta selvinnyt. Edellisten vuosien tulokset olivat useille vain haamulukuja ja jopa puolimaratonilta maaliin pääsy oli
selviämistaistelua.
Onneksi säät loppuvuoden kilpailuissa olivat
normaalin kesäiset ja varsinkin suunnistuksessa
suorastaan erinomainen.
Kokonaiskilpailussa Toni Pikkarainen ja Tero
Hyttinen olivat vahvoja hiihdosta alkaen. Kolmanneksituli komean nousun tehnyt Juha
Lehtonen. Naisten kokonaiskilpailussa Elina
Kilpeläinen ja Ulla Yrjölä oftivat kullan ja hopean.
Pronssi ratkesi suunnistuksen 30:lla välillä Katja
Koivulahden hyväksi.
Kalevan Kierroksen suosio näyttää jonkin verran
kasvaneen. kun tarkastellaan jäsenmäärää.
Huolimatta jäsenmäärän kasvusta suoritettujen
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osakilpailujen määrä pysyi kuitenkin likimain
ennallaan. Ja jostain syystä kävi niin, eftä hyväksyttyjen vuosisuoritusten määrä väheni viime
vuodesta siten, että erityisen paljon on niitä,
joilta jää uupumaan yksi osakilpailu hyvåksfystä Kalevan Kierroksesta.
Hallituksen työlista on jälleen ollut pitkä: tänä
vuonna olemme yrittäneet panostaa esillä olemiseen: Facebook-sivut on saatu toimimaan kohtalaisesti sekä tiedotuskanavana että taDahtuman
kuvien jakamisessa. KK:n osakilpailuista on
laadittu PowerPoint-esittely, jonka kuka tahansa saa vapaasti käyttöönsä. Keväällä teimme
kyselyn heille, jotka ovat käyneet KK:lla, mutta
jäåneet hiljattain pois. Tulokset myös julkaistiin
keväällä. Yhteistyötä olemme jatkaneetTuusulan Tallaajien kanssa ja uudeksi kumppaniksi
olemme saaneet Pajulahden urheiluopiston, joka
myös marraskuussa järjestää uusille Kalevan
Kiertäjille kurssin. Uudeksi kumppaniksi on myös
tullut PWT-urheilumatkat. Olemme myös ensi
vuotta ajatellen olleet SkiExpo-messuilla marraskuun alussa.
Lisäksi tietysti normaalirutiinit, joihin kuuluvat
kuuden osakilpailun alihankinnan ja niiden seuraamisen ja tulosten käsittelyn ohella vuosikokousjärjestelyt, ovat pitäneet hallituksen jäsenet
liikkeessä, eritoten llkan.
Yhtenä isona asiana hallituksen työlistalla on
ollut jo joitakin vuosia tietojärjestelmån uusiminen. Tänä vuonna vihdoin saatiin taloudellisesti
mahdollinen tapa viedä läpi trimä uudistus. Työ
tehtiin Helsingin Yliopiston tietojenkäsittelyopin
laitoksen ohjelmistotuoiantoprojektina, joka on
osa luonnontieteen kandidaattityötä. Työ on
vielä vähän kesken, mutta uuden järjestelmän
pitäisi nopeuttaa osakilpailujen pisteytettyjen
tulosten valmistumista huomattavasti ja toisaalta vähentää edellisen järjestelmän vaatimaa työmäärää ilmoittautumisten ja tulosten
julkaisemisen osalta. Käyftöliittymä on myös
tehty paremmin mobiililaitteille sopivaksi. Tässä
vuosUulkaisussa on jäljempänå perusteellisempi
selostus itse projektista ja kuvaus sen jäsenistölle tuomista vaikutuksista.

Pienenä kuriositeeftina yhdistystoiminnan laillisuuskiemuroista saatiin viime talvena. Tulimme
aloittaneeksiv 20'14 ilman Patenfti- ja rekisterihallituksen hyväksymiä sääntöjä ja vasta
soudusta lähtien noudatimme toiminnassamme
myös Suomen lakia. Uusitun Kalevan Kierroksen säännöt siis hyvåksyttiin yhdistyksen
ylimääråisessä kokouksessa juuri ennen Valkeakosken juoksukilpailua.
Taloudenpidossa nAdåmme onnistuneen
kohtalaisen hyvin pitäen tavoitteena, eftä
kassa kestää tammikuun puoliväliin ja että
voimme kåyttää vuosittain jonkin verran
markkino jntipanostuksiin.
Haluan lopuksituoda esiin myös reilun pelin
merkityksen. Meillä on joka vuosijoitakin epäselviä tapauksia, joissa sääntöjå on luultavasti
tulkittu omaksieduksi siten, ettå tuloksissa
siitä on ainakin jotain etua. Kalevan Kierros
tuo taloudellista hyötyä vain kärkikolmikolle ja
heillekin se toteutuu vain halventuneina treeni
kustannuksina. lMeille muille kiertäjille Kalevan
Kierroksen hyöty tulee monipuolisen treenaamisen ja kierroksen tuoman ystävä- ja tuttavapiirin
kautta. Koska kaikille meille myös sijoittuminen
kokonaistuloksissa ja omassa ikäsarjassa on
tärkeää, tehkäämme se siten, että saamme arvostusta muiden silmissä hyvästä suorituksesta,
ei vain sijoituksesia itsestään.
Erityisen isot kiitokset hallituskumppaneille kaikesta siitä, jonka jokainen on Kalevan Kierroksen eteen tehnyt vuonna 2014.
Jäsenistölle sekä kaikille kestävyysurheilun kannattajille antoisaa vuotta 2015.
Helsingissä 17.'lO.2O 1 4
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Kierrosvuosi 2014
Vuoden 2014 Kalevan kierros oli järjestyksessään jo 38. Monenlaisia kierroksia
on tähän määrään mahtunut ja monenlaisia talvia myös. Tämä kierrosvuosi
jää varmasti mieleen kaikille ehkä erikoisimmasta talvesta koko kierroksen
historiassa. Huonoja talvia toki joukkoon mahtuu, mutta tuskin näin totaalisen
heikkoa, loka jätti h iihtoharjoitukset minimiin hyvinkin pohjoista Suomea myöden.
Ainakin, jos paikkakunnalla ei keinolumilatua ollui käytettävissä.
Toinen huomiota kiinnittänyt asla oli monen ennakkoon kovan kiertäjän erilaiset
vammat, jotka johtivat vajaisiin kienoksiin ja taistelu kärkisi.loista jäi siten tuleville
vuosille.
Kierros oli uudistusten jälkeen toinen, jossa kaikki kiertäjät tekivät samat
matkat ja vaikka jotkut vielä haikailivatkin "vanhojen hyvien aikojen" perään.
niin pääsääntöisesti oltiin nyt mukana eikä vanhoja muisteltu, paitsi ehkä
sau nailloissa.
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Teksti: llkka Kivi

Halitus päätyi syksy ä 2012 esittämään tä e vuodelle luonnonjääluistelua, jonka puolesta on eri
tahoilla taitettu peistä, Tosin myös yhtä aktiivisesti on sitä vastustettu. Tuskin mikään muu laji
heräftää kiertäjien keskuudessa samanlaisia tunteita ja intohimoja.

Luonnonjääluistelun onnistumiseen
sisältyy erittåin suuri sääriski ja siksi
hallitus joutui järjesläjää valitessaan
huomioimaan, että luonnonjäälle si
påätettynä päivänä pääsläkään. Siksi
lähellä oleva tekojää varapaikkana oli
ehdoton edellytys. Siksi paikaksi valikoitui Tuusulanjärui, josta olisiollut helppo
siirtyä Oulunkylään såäennusteiden niin
edellyttålesså.
Talvihan olisellainen kuin olija Tuusulanjårvi lainehti vapaana vielä loppiaisena, siis vain kuukautta ennen kisapäiväå. Olimme jo varautuneel siirtiimään
ki$n varapaikkaan, mutla lalven
pakkaskausi saapui pian loppiaisen jälkeen ja sitä kestiaina kuun vaihteeseen
saakka. Tämä mahdollisli turvallisen
jään paksuuden kisan suonttamiseen.
Pakkaset loppuivat kuin seinään muutamaa päivää €nnen kisaa, muila päätös
kisan pitämisestä alkupedisen suunni-

lehtiin
kisavii-

Huoles-

katseliiin
kuitenkin
såäen-

nusteila.
Luistelu-

ja sihieeri kävivål

telemassa radalla maanantaina, jolloin
se oli ernomaisessa kunnossa. Päivät
lämpenivät kohden viikonloppua ja kisaaamun valjettua voitiin todela, että tata
on edelleen luisteltavassa kunnosså, ei
enää p imaa, mutta kuilenkin siedetiävässä. Kuitenkin sellaisessa, ettå jwät
varmasti erottuivat akanoisla.
Kisapäivänä oli kohtuullisen kova etelätuuli, jolen loppusuora, joka taitettiin viisi
kedaa, oli melkoista luskaa. Toisaalta takasuorålla sitten pääsikin lähes
ilmaiseksi eteenpåin. Välissä oli radan
heikoin paikka, eli eteläkaarre, joka
onjo läh€llä laskujokea. Tåållå rata oli
pehmennyt melkoisen heikoksi. Muuten
radan kunnossa ei suurta valittamistå
ollut. Kun muisti asennoituå niin, etLi
se ei mikään tekojäå ole ja €taa tulee
silloin lukea tarkemmin kuin tekojäällä.
Luonnonjääluistelu väliaikålähdöllä
poikkeaa tekojään peesiluislelusta
ol€ellisestija hyväl luistelijal saavat sen
aruon, mikä heille kuuluu. Tänä vuonna
erct käiessä olival todella suuriaja
nyt luistelulla oli oikeasti merkitystä
myös kokonaiskilpailun kannålta. Tätä
voidaan pitää orinomaisena asiana, kun
monesti kienos oikeasti on käynnistynyt
vasta hiihdosta, piste-ercjen ollessa
luistelun jälkeen minimåaliset.
Kisassa vain kaksi luistelijaa päåsialle
tunnin aikaa. Luislelun erikoismies Ro'
bert Brcndt vsteli ylivoimaiseen voittoon
lähes neljä minuuttia nopeammin kuin
Ossi Sippu, jonka ensimmåisen Kalevan
kieffoksen voilon metsåstys alkoi lupaavasti. Vuoden 2013 kokonaiskilpailun ja
luistelun voittaja Juha Prittinen jäi nyt

kolmanneksi jo reilusti tunnin yliltäneellä
ajatta.
Kuntokonnien joukkuekilpailun voiton
puolustaminen alkoi kovalla suorituksella, kun kolm€ Konnaa sijoittuiviiden

Naisten kärjessåkin erot olivat varsin
selvät. Pafhaana Ki|si Korpijärvi, joia
seu|asivatAnne Rasku ja Anna Keskisaafi noin kahden minuutin eroilla.
Kokonaisuudessaan luonnonjääluistelu
puollaa paikkaansa kjerroksella erinomaisesti. Mutta, koska se myösjåkaa
voimakkaasti mielipileitä, voisi hyvä
komprcmissi olla vuorcttelu esim. 2 -3

'lllanteet luistelun jälkeen
Miehet
1 Brandt Robert
2 Sippu Ossi
3 Prittinen Juha

0:55:33

4 lvietlanen Jouni

1t01122
'ltO2tO4

5 Pikkarcinon Toni
6 Hakala Råuno

0r59:12
1:01:19

1:03:17

Naiset

I Korptärvi Kirsi
2 Rasku Anne
3 Keskisaafi Anna

'l:12:56
1114149
1116152
1118120

5 Kojola Neea
6 Yrjölä Ullå

111454
'l:20:25

Juha Priltinen näyttää, että ky ä luistelu
sujuu Wikkäästi myös luonnonjäällä.

Kuva:

kka Kivi
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Teksti: llkka Kivi

Luistelun jälkeen sitten odoteltiin, alkaisiko se tatvi vihdoin ja päästiiisiin hiihtoharjoittetuun
käsiksi. Ja odotlaahan sai, eli talvea ei sitten tullut lainkaan ja ne hiihtokilometrit otivat kaikitta
huomattavasti normaalia vähäisemmäL
Ajan kuluessa alkoitulla huolestutlavia vieslejä

e

puolella

Suomea ja myös maailmalta massahiihtojen jäiestäjiltä.
Finlandia'hiihto lyhenneity, Tartu-maraton peruutettu, Pirkan
hiihto peruutettu (ensimmäinen kerta 60,vuolisessa hiihdon
historiassa), Jåmi 42 peruutettu, Pogostan hiihto peruutettu
jne.
Onneksi Vuokatti senlään sijaitsee sen veran pohjoisessa,
että eihån se sentään ole uhattuna. Vaionko sittenkin? Ei
Vuokattikaan ollut sivussa lämmintä talveaja lumet alkoivat
sielläkin uhkaavasti huveta ennen tapahtumaa.
Hyvissä ajoin ennen kisaajo tiedettiin, ettåi ns. Kalinkullan
lenkille ei päästä, joien reitlimuutoksia oli tiedossa. Sitten
ilmoitetliin, että saadaan aikaiseksi 25 km lenkki opiston
maastoissa + vaaralla. Kierroksen måtka olisisiis ollut 50 kmLopulta muutamaa päivåä ennen hiihtoa järjesläjäl tolesivat,
etLi opiston maastoihin eienåä saada laluja kuntoon- Latukoneet vain lipsuivai jäisellä latupohjalla.
Lopulliseksi påätökseksituli vaaralla kie(elevä 20 km lenkki,
joka vi|allisena kienoksen matkana kierrettiin kahdesti- Lopullisesti kisa voitiin pitää, kun kolmisen päivåå ennen hiihtoa
Vuokatissa satoi rcilusti lunia ja maisemakin nå),tti kisa-aamuna sentiiån talviselta.

Latu on me*itty lumella Tampereen Kaupissa ja
rasti ei ole hiihtosuunnistajien rasti, vaan suunnistajien ha{oitusnsti. Kuva on otettu helfiikuun
viimeisenä päivänä 2014. Kuva: llkka Kivi
Nyanss na voidaan todeta Vuokatin lumititanleesta. enä
ennen kisaviikon lumsadettå Kajaanistå vuokaniin pääsi
luistelemaan läysin lumettomia jåitåi pitkin.

l!

Kisapäivä oli todella hieno keväl

ialvinen päivä. Aamulla oli mukava
pikku pakkanen, multa varsin nopeasti
aurinko låmmitti ilman selvästi plussan
puolelle. Samalla se merkiisi ladun
voimakasta kostumisla aurinkopaikoissa. Voitelu,joka toimi h).r'in aamun
pakkasessa, ei enää kisan edelessä
toiminutkaan. [,{onen hiihlåjän suksista
kaiosi toisella kieffoksella piio.
Tålven vähäiset hiihtokilometrit yhdislettynä eittäin rankkaan latuproiiiliin
ja pidon katoamiseen tekivåt kisasta
ikimuisioisen raskaan. Kun piio loppuu,
niin sitten oteiaan yläkroppa käyttöön.

Mari Nyrhinen (2273), Heli Hakala
(2224) ja Hannu Kritger (2023)
hwävoi maisen nä köi sinä toisell e
kierrokse e lähtiessä.
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Mutta kun yläkropasta loppuu voimat, eiole enåä mistå ottaa

ja loppu olisiis yhtä tuskaa.
2014 olitaas pennteinen ensisijasena hiihlotapanaja sen
ohjaava vaikutus näkyy. Lähes kaikki kärkikie(äjäl valitsivai

Parhaana kiert4änäja ainoana alle kahden tunnin selviwi
Kuntokonnien Joma Svenn, Toni Pikkarainenja Jaakko Saårela seuraavina. Kokonaiskilpailun kärkeen siirtyi Ossi Sippu,
jota seunsivat Toni Pikkarainen ja Tero H!4tinen. Erot olivat
lässä vaiheessa vielä pieniä,joten peli oli talvilajien jälkeen
läysin auki.
Naisten puolella kovinta kyytiå piti Rauman nuori Elina
Kilpeläinen, jolle Tytli Pelkonen hävisj parisen minuuttiaKolmanneksi sijoittui Johanna Kilpeläinen. Nopeimman ajan
naisten puolella tekivapaalla hiihtånyt Kirsj Kofpijärvi, mutla
kun perinleisen ollessa ensisijainen hiihtolapa ei pisteitä sitten
ropissut perinteisen kårjen tapaan.
Kaikesta huolimatta Kirsi Korpijärvi såilytti johtoasemansa
kokonaiskilpailussa ja Anna Keskisaari ohitti Anne Raskun
nousten ioiseksi. Piste-erot naisissåkin olival vielä pieniä,
joten peli sielläkin olivielä täysin auki-

Loppusuoran kamppailussa Neea (2292) ja Lauri
(2290) Kojola.

Hiihdon kärki sekä kokonaistilanne kahden lajin jålkeen
Miehet
1 Svenn Jorma
2 Pikkarainen Toni
3 Saare,a Jaakko
4 Hyttinen Tero
5 Nyyssönen Juha
6 Sippu Ossi
1 Sippu Ossi
2 Pikka€inen Toni
3 H',ttinen Tero
4 Pfittinen Juha
5 Hakala Rauno

Naiset

Elina
T!4ti

2:26:49
2:24:14
2:36:59

2:O7:38

1 Kilpeläinen
2 Pelkonen
3 Kilpelåinen
4 Siltanen
5 Keskisaa
6 Yrjölä

1860,68
1855,66

Korpijärvi Kirsi

2123102

1 Korpijärvi Kirsi
2 KeskisaariAnna
3 Rasku Anne
4 Kojola Neea
5 Yrjölä Ulla
6 Kilpeläinen Elina

1363,98
1349,72
1321,74
1313,99
1243,26

1:58:51

2:00:09
2:03:36
2:O4:55

2:05:18

1429,O7
1800,01

1739,89
1713,51

Johanna

Riitta
Annå
Ulla

$Zx.rcu.n
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2:35102
2139125
2141136

'1266,26
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Teksti: llkka Kivi

Vaikka talvi oli poikkeuksellisen leuto, ei kevät tahtonut lämmetä lainkaan. Kirjoittajan lonkkavaivat aiheuttivat sen, että kevään juoksut jäivät juoksematta ja iouduin kaivamaan polkupyörän
esille jo huhtikuun puolivälissä,

kun olen niitä pyöräilijöitä, jo e normaalisli kaus alkaa
vasta, kun voiatella lyhylssä housuissaja lyh),,th ha sessa
pa dassa, ol tuskaa etsiä tarpeeks vaatteita päålle, jolla voi
enkille lähteä. Olo oliyleensä kr.rin naparetkeilijå lå lailönkko
suolatulla rnuiku la Sis e kiva tode lakaan.
.Ja

l\,4ulta, kas kummaa, noin vilkkoa ennen Valkeakosken juoksu

tapahlumaa ilmat a kovalkin ämmetä. Ja huipennus tapahtui
sitien juoksupälvärä. Mitiafi näytti hurjia n. +30'C ämpöliloja,
epävirallisesli pafas lukema laisi ola +31,5"C.
Vaikka olisikin tottunui ämpimiin keleih n, niin nuo lämpötiLat eivät enää oe varcinaisia maraioonaren hannekelejäja
pLolikkaa lekin siinä onjo liikaa. Puhumaltakaan kevään 2014
ky myydestä, jo oin e edes ehditty ml ään muoioa totutiauiua

Tosin Jouni Nurmiselle tämäkin ämpölila laisi ola I ian alhainen, kun hän supermlehen asussa ta valsiiäyden maraionin
ja vieläpä ke po aja la

o to nen vuosi, jollo n maråtonin ja puo imaralonin ajat
lyöu n yhteen kerloimen olessa 2,3. l/araton
moiitautu,
2014

e

neiden määräol suunnilleensamaaiasoa k!n20T3 Nytvirmeisläån voit in varmisiua siitä että sitä ohjaavaa vaikltusta
kertoimella elole saavuletiu, joia haeitiin. Tavoilte€nahan o i,
eltä keroin o si niin huono, eltä ainakln käft hakeLrlu! alto
maaltisest r.araton e Toisaa la se siiten aniais kohtuLr lisa
p steitä dv kiertäj le.
Juoksusta mLrodosl!i selvävedenjakalataistelussa kärkisjoista. Useå kärk kiertälä joutLr i jåtta mään juoksun kokonaan
väliln taivain tyylyä lulemaan maaiin suorituksen tehneenä.
Pitkästä a kaa o i lupa odottaa reilua kolmen lunnif allusta.
Jorma Svenn tiedeitiin juoksllaksi, loka norm suorituksella olisi
a ittanutiämän ajan sevästi. N,4Lrlta va n vähän ennen kisaa
hänen nilkkansa pyöfähtisu!nn silstreeneissä ja maraton ol
siinå. Käiessä hiihdon jälkeen o lul OssiSippu eimyöskäån
viivaLle ilmestynyt, kun jalka ei mahdol isia nul juoksuaske eitå
Velä Juha Prlitinen o iviikkoå ennen Valkeakoskea reväyitä
nyt pohkeensa mutlå läht koettamaan kepilläjäätä plrollma

Mantoni n lähtijät odottelemassa helteisen urakkansa alkua.

l0
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ratonille. Eipä siltä h)r'ää seurcnnul,
vaan kävelyksi meni hyvistä kineesoteippauksista huolimaita.

rajan. Kolmanneksi pinkoi jo hiihdon

tn

voitlanut Elina KilpeLäinen, parhaana
puoimaraloonarina kannoillaan Virpi

,l

Remahl ja Kirsi Korpijäryi.
Kenttä oli siis avoin uusille kokonaiskilpaiun voiton tavoitlelijoille. Paras iulos
tehtiin kaikesta huolimatta maratonilla,
kun ToniPikkara nen taittoimatkan noin

3.07ja tuotti 1000 pisletiä. Samalla hän
siirtyi kokonaiskilpailu n johtoon jo noin
120 pisteen ero la Tero Hyttiseen. Alkoi
jo vähän tuntua, eitä kokonaiski pailun
voitto olisi kääntymässä hänelle, kun
tiedetliin, etiä lopuissa laieissa hänelle
ei miläån vaFinaista kaiastrofilajia ole.

Kokonaiskilpailussa Ki|si Korpijärvi
jatkoi käiessä, mulla Elina Kilpelälnen
nousiloiseksi. IVaratonin juossutjasuoritukseensa kov n pettynytAnne Rasku
jatkoi kuitenkin kolmantena.
Kaikkia helle ei rasttanut, sillå Haka,
maratonille osal istunut våin 15 vuotias
Klaara Leponiemi paineli ajan 3.25.19
elämänsä ensimmäisellä måfslonil a.
Siinä olisi ainesta vaikkapa Kalevan

Naisten puolella parhaai olivat ma|atonin luosseet Kalariina Mannija Riiiia
Ynnilä, jotka myös allttivåt neljän iunnin

Juoksun kårki ja kokonaistilanne kolmen lajin jälkeen
Naisel, maraton

l\,4iehet, maraton
1 Pikkarainen Toni

2 Mieitinen Jouni
3 Haiko Tero

3.07.19
3.23.56
3.24.54

1 lManni Kalariina
2 Ynnilä Riiiia

3.49.04
3.58.56
4.22.24

3.29.41

5 Kinnunen Kari
6 | marinen l\4arkus

3.36.47
3.41.49

Naisei, pm
1 Kilpeläinen Elina

Nriehet, pm

2 RemahlVirpi
3 Korpijärui Kirsi

Välimäki Markus
2 Nyyssönen Juha
3 Korkea kangas Antti
4 Kettunen Pyry
5 Hlaiinen Tero
6 Vepsäläinen Pentti
1

1.21.46
1.25.19
1.24.29
1.29.05
1.30.56
1.31.12

l\,4iehet, kokonaistilanne

2 Hyitinen Tefo
3 Nyyssönen Juha
4 l\,4iettinen Jouni

2855,66
2733,31
2642,14

5 Hakala Heli
6 Kolvulahil Katja

1.44.16
1.47.20
1.48.10
1.50.21
1.51.11
1_51_26

poltetta iho aan ja juoksi kisan
yl ivoi m a isesti tyyl i kkä im mässä
as u ssa täyden m aratonin.

Naiset, kokonaisUlanne
1 Kofpijärvl Kirci

217,49

2 Kilpeläinen Elina

2051,65

5 Yrjölä Ulla
6 Koivu ahti Katja

2024,74
2019,84
1994,47
1989,S0

2584,O9

2573,12
2560,75

|y'/"'
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Teksti: Jaakko Helminen

litin Leininselä ä kilpailtiin kesäkuun lopulla Kalevan Kierroksen soudussa kahdessa
sä, mukana

oli 90 yksinsoutajaaja 214 vuorosoutajaa-

litin Souiajat jårjesli tapahtuman jo kolmatla vuotla peräkkäin,
joten rutiiniaja kokemusta oli kertynytiämån kokoisen lapahtuman jårjesielemiseen ja osallistujat saivat nauttia Suomen

e

tähdös.

Elina ja Johanna Kilpeäinen keråsiväl Kaevan Kierroksen

naisten vuorosoudussa parhaai pisteet ajalla 2.55,19 Kensut
tarien Ulla Yiölänja Tuijå Kilpeläisen ollessa kisassa rolsena_

kolmanneksi suurimmasta soutulapahtumasta,
Soudun pilJus ol 30 lm. jonkå yksinsoLdul voittaja \eravan urheilijoiden Jari Haverinen suoritti aikaan 2.47.26 ja
vuorosoudun voiilajat uskelan Urhoja eduslavat Jamo Valli
- Rauno Hakala -pari aikaan 2.46.50. Olosuhleei olivat ihanteellisei, mikä eniiseståän suosi yksinsoutajia, joita säänlöjen
mukaan hyvitelään 12 minuutilla.
Koko kilpailun parhaatolival Kaievan Kierrcksen ulkopuolinen
Oulun Kipa-Veljiå edustava Heikki Karjaluoio ajalla 2.37,22.
Myös l\,,150-sarjan voitlaja Kari Lampilahti Soutuseura SmaF
kista souliyksin kovan åjan 2.44,53ja 60-vuotiaissa voiton vei
Kouvolan Soutajien Lasse Gruzdailis ajalla 2.54,42.

''Viime vuorna kilpaihn
ltrssä vJo.osouoJSsala tå1å vuonna
lähdin yksinsoutuveneellå kisaamaan ja täytyy myöntäå, eltä
vaikka kelisuosikin yksinsoutajia, niin pakalat olivai ainakin
paljon kovemmalla tänä vuonna", tuumii Hämeenl nnan Hitaita
Neitoja edustava Anne Rasku jajatkaa: "Yksinsoudussa rcsitus on koko ajan lasaisen kova, kun taas vuorosoutu on tåysin
intervallitlyppinen harjoitus, jossa soutaja pystyy veiämäån
itsensä ihan'piippuun', kun vä illä pääsee meloessa lasaamaan sykeftä, vaihtojen låyuy tielysl olla hyvin harjotehuja
ja vaihtovälien oplimaaliset, jotla veneen saa lilkkumaan

l\,4iesien puolella kokonaiskilpailun kärkikaks kko

ol Pikkarai,

nenja Hyttinen, Jouni l,4iettinen nousi kolmanneks. Naisissa
Kalevan Kierroksen naisten yksinsoudussa paras oli Tammelan Ryskeen Tltti Pelkonen ajalla 3.08,30, Oulun Kilpa-Veljien
Suvi Kaialuoto oli puolesiaan ajallisesli naisten ykkönen
kilpailun ulkopuolella ajalla 3.04,40.

Kirsi Hiljanen ja
Kuva: llkka Kivi

t2

Elina Kilpeläinen nousikäfkeen hiihdonjä keen johraneen
Knsi KorpijåNen jäätyä ilmestymättä lähtöviivalte. Anne Rasku
nousi loiseksi ja Ulla Yrjölä kolmanneksi.

Ma*ku Sojakka näytävät ma ia, miten vaihto käy nopeasti. Tuloksena sekasarjan voitto.

$4xateuan

kierros

Soudun kärkija kokonaistilanne neljän lajin jälkeen
I\,,liehet yksinsoutu

2:47:26
2:47:57
2:51:33
2:53:09
2:53:20
2:54:08

2 Lehtonen Juha
3 Svenn Jorma
4 Ylönen l/ikko
5 Lehlonen Mika
6 Sippu Ossi

I\liehet vuorosoutu

Rauno
Petri
Pentti
Vesa

I Vålli Jamo / Hakala
2 VälimäkiMarkus/ Kalliaa
2 Kåäpä Lasse / Satama
4 Hevonoja Jani/Vainio
5 Keräne1 JJha-Pelkd / Kilpelä ne1
6 Lehtonen Heikki/ Savoainen Touko

fsa

2:46:50
2:47:54
2:47:54

2:4843
2:19 24
2:49:57

Yhteispisteet
3745,37
3590,45
3520,53
3473,00
3472,70
3400,76

2 Hyttinen Tero
3lv4iettinen Jouni
5 Lehtonen Juha
6 Kettunen Pyry

Naiset yksinsoutu
3:08:30
3:12:57
3:13:36
3:15:45
3:18:14
3:24:42

2 Rasku Anne
3 Hakala Heli
4 von Bagh Riilta
5 Ranlalå Sånni
6 von Bagh Venla

Naiset vuorosoutu
1 Kilpeläinen Johanna / Kilpelälnen
2 Yiölä U la / Kilpeläinen

Tuija
3 Pennala Pi*ko / Juuti Kail
4 SalonFn lVata-L,rsa / KoivJlahti
5 Seppä Mila / Ynnilä

Riii\a
6 Särmäntö Liisa / l\,4äkinen Air

Elina 2:55:19
3:05t27

3:12i05

Kar.a

3:12:34
3:16132

3:2144

Yhteispisteet
1 Kilpeläinen Elina
3 Yrjölå Ullå

5 Koivulahli Katja
6 Pelkonen l,,tli

2881,08
2813,13
2743,80
2690,56
2685,42
2641,17

M7o-saian yksinsoudun parhaat palkintojenjaossa
vasemmalta Martin Löfstftm (2), Juhani Joutsenniemi (1) ja Osmo Pe*amo (3).
Kuva: Jaakko Helminen

V*trcu.nkierros
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Teksti: llkka Kivi

Juoksun aikaan sattunut lämpöaalto oli vain lyhyt välähdys kesästä, mutta juhannuksen paikkeil.
la juuri ennen soutua kesäiset kelit vihdoin kunnolla saapuivat, Soudusta selvittyä pyöräilykelit
ol i vatk i n s itte n e ri n o m a i set.

Pyölåily suorltetliin N urmijärven Rajamäellä jo 201 3 tutuksi
l0lleella rcitillä, nlt vain maalija lählö siailsivat samassa
paikassaTyötehoseurclla, joka samalla toimi kisakeskuksena.
Tämä jäiestely merkitsimyös siiä, että matka piieni noin 2,5
km, mutta loppuhan ollalamäkeä.
Päivä olimelko opiimaalinen pyö|äiyyn, lämpöä runsaat 20'C
eikä iuultakaan kovin påljoa ollut. Lisäksi olosuhleet säivivåt
meLkoisen samanlaisina koko päivän, joten lähtöpa kalakaan
ei suurta merkitystä ollut.

hisajärjeslelyl sJjuNål rutinr a, kunhan h,la.su sujuneen åa
mun numeroidenjaon jälkeen päästiin iise asiaan. Tässä on
selvä kehityskohde vuodelle 2015. Ulmahallin o lessa rcmon-

tissa pesulilal olivatTTS:llä varsin niukat, muiia ensivuonna
päästään nauttimaan remontoidun uirnahallin fasiliteeteisla.
Miesten puolella Tero Hyttinen ol varsin ylivoima nen jättåen
kakkosla, Juha Lehtosla, peräti3,5 minuultia. Kokona skiipailussa pelinsä menettäneel Ossi Sippu, [,4arkus Väl]mäki sekä
Jorma Svenn miehillivät seuraavai sijat.
Hyitisen iulos oli kova ja sillä tulieroa Tonl Pikkaraiseen peEii
12 minuuttia, jolen Pikkaraisen johto ennen suunn stusta
kuiistui26 plsteeseen, ell olemattomaan ennen suunnistusia.
Kisa kolmannesta sijasta kirlstyi rnyös huomatiavasti Juha
Lehtosen kovan ajon seufauksena. Erc Jouni Miettiseen kutistui valn kahleen. Suunnistukseen jäi siis pallon jännitettävää.
Naisien puolella Heli Hakalä pllitode la hurjaa vauhiia ajallaan
2.01.46, joka oikeutti kokonaisluloksissakin 23. sjaan. Huikea
slorilus. Ula Yrjölä ja Katja Ko vuiahti otiival seuraavat sijai
vähän a le 2.10 ajoillaan.
U la Yrjölän kova pyöräilytulos merkitsistä, että hän siii(yi

kuuden pisteen erclla kärkeen ennen E ina K peäislä. Anne
Rasku jatkoi kolmanlena, muita Kaija Koivulahti kirislitaistelun kolmannesta sijasta valn viiteen pisleen. Siis na stenkin
puolella sekä voilto- että pronssilaistelu ollerittäln U!kkaa

Vuoden kehiftyjä Matti Supponen hymyssä suin
Rajamäen reiti ä
Kuva: Kai Patjas
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Erkki Moilanen voiton
puolella Herusten
nousuissa, eikä tee
tiukkaakaan.
Kuva: Kai Patjas

Pyöfäilyn kärki ja kokonaistilanne viiden lajin jälkeen:
I\,4lehet
1 Hytlinen Tero
2 Lehtonen Juha
3 Sippu Ossi
4 Vä imäki Markus
5 Svenn Jorma
6 lmar nen l\.{arkus

T:48:16
1:51:45
1:52:44
1:54:44
1:54:53
1:55:T0

Yhte spisleet

2 Hyllinen Te.o
3 [,4ieltinen JoLrni

6 Kettunen Pyry

4616,04
4590,45
4436,11

4434,19
4371,58
4284,04

Naiset
1 Haka a Hel
2 Yrjölä Ulla
3 Koivulahti Katla

4 Nyrhinen [4ar
5 Keskisaar Anna
6 Kilpelä nen T!ija

2:41:46
2:49:12
2:49:24
2:'15:45

2:19:26
2:20:44

Yhteisp steet
1 Yrjö

ä Ulla

2 Kllpeläinen Elina
4 Koivu ahti Kaija

6 Pelkonen Tytti

3528,87
3522,62
3473,50
3468,59
3382,92
3322.97

Pirkko Pennalakin on joutunut nousemaan
putkelle Hetusten
Kuva: Kai Patjas
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Teksti; Sanna Karjalainen

Kalevan Kierroksen päätöslaii suunnistus käytiin Lemi ä aurinkoisena syyslauantaina 13.9.
Kilpailukeskus s'aitsi saaressa Jalkosalmen tanssilavalla, jonka ympäristöstä ei korkeuseroja
puuttunut (autolta tanssilavalle taisi nousua tulla jo kolmen käyrän vetan).

puoella kokonaislilanne ennen ratkaiseväd suu'F
nislusla o i melko tasa nen Kärk kaksikko Ton Pikkarainen
M esten

Tero H),,it nen o ival vain 26 pisteen erolla, nrulta kilvain
kamppailu käytiin pronssit asta. JouniMietlinen o ikahdella
pisteelä kolrnantena ennen Juha Lehtosta. Naisien koko,
naiskilpailussa käfkikåksikko U la Yiöä - Elna Kilpelåinen
o ivat velä pienemnrällä ero la, va n kuuden pisleen päåssä
toisistaan. Anne Rasku oli kiinn i kolmoss jassa viis pisle ä
edellä v ime vuoden voitiajaa Katja Koiv! ahteå. Erot olivat
s s pienetja lopputuloksssa kaikk vielä mahdo ista.

K pa ussa kisaltiin vain yhdellä karlalla, losså o i neljä er
perhoslenkkä kahdella keskrsrast a. Karlan nraåslo oi
rikkonaislaja monlpuo ista. Eteläisl ä perhosenkeillä a e sai
kLnnon mänlykankaisia supparnaastoa, mutta rehevämpääk n
alueita ja vaativampaa maasioa oli larjollå aivån oppumeireif
e ast. Korkeuserot olivat yks ttä siä mäkiä lukLrun oilamatia

kauneusvirhelta (osuusajossa io nen 6 sekuntia hav nfeenä)
lukuun otiamatta Pyry Keitunen piti kärkipa kkaa arna maa in
asti h äv ten Äkerma n ille lopLrlta vain 1 2 sekunt a Ton Ptkka
rainen lähil kokonaisiilanteen kärkipaika la vahvastil kkeele
käl,träen vain råst le kaksi lrieman enemmän a kaå k!in muul
Keltusef takanå kovaa kamppailua sarjan hopear asta käytin
Pikkaraisen la Antt Korkeakankaan kesken,loiden orålus
påättyi lopulia Pikkåra se e vain kuuden sek!nn n t!rv n
Tero Hyitsen käyttäesså metsässä aikaa ähes 20 min!uttia
kalernmin kuin Pikkarainen, oli opulia koko Kierroksen vollo
Piltdrdi5ele -elvä Firr(-1 . lcöic to:er r
siiasla eilopL ld tåyrr ede- lor ' . -tkdd rdr\röl a . I d eh-

ro\p1Iellolrdpssdlolo|,sårvioe,le sr ap.tr-

å ad

d

Jouni[/]ietlisen romahdeit!å y i40 minuui n päähän Lehto
sesta. Rauno Hakala nous loppululoksssa nejänneks. Pyry
Kettunen o i v ides ja Joun l\,4etinenjoutu opulta lyyiymään

ma lillset.

josta
Hän
lalle
eslen
rastn

Kokonaisk pailussa nähtii. va n yks alle th4Omin åltus,
vastasl ,44o-saiassa Korvenpoiken Anders Äkerman.
nost K erroksen loppuiLr oksissa lisensä ka ksi pykälää s
seitsemä n, multa kärkikamppa u käyiiin mu iden nr
kesken. N,4iesien yeisessä sarjassa ensimnräisen

tEir.lt
g{:

;Q

I

Naisien puolelå Akermanien ha[]nta ark!i Ainoa ale kahden
tunnin a itus tapahlui Kierfoksen Lrkopuoella sLrunnisraneen
Anu Akermanin to mesta. Ajala 1.56 55 o is päåssyt ]o
mlesten yle sessä sarjassak n siat e v isj. N a sren oppuiu oslen su hieen pe ot se vä jo alkLrmåtkasia Et n a Kitpeta sen
kasvatlaessa tasaisesiieroa UllaYrlölään N4åalssa titanne otj

l.
&

nult la K peäisen
hyväksi la Yrlola loulu
lyyiymään kokona skilpai
28 m

1

i

,t

:J'

un hopeasiåan Pronslan kohla o raikesi
aivan k san oppumetre lä
Anne Rask!n s!ureen
sis

Ir;Åtti

v rheeseen Rask! ja

neljäntenä åhtenyl Katja
Koivu ahtio våt to siinsa
nähden kaytännössä
kahden rn n!ut n ssällä

IU

lolsen ollesså edellå ja

seuraava

arast ataas

foisen. Vie ä rast a 30
Rasku loht lähes 1,5
minuut a. mLrlta åjautu
seuraavalla vä illä karta la
u os lehden lik 10 m nuut n v rheen ennen ku n
paika lisii itsensä lakåis n
karta e. Koska virhe oli

Lähtöviivalla Jorma Löyttynieni (225), EIina Boryenström (152) ja Pirjo Peltomaa (10).
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Elina Kilpeläinen keskittyneenä. YIivoi ma i nen s u u n n istu s s u oritu s nosti
hänet myös naisten kokonaiskilpailun

Toni Pikkaraisen johtoasema kesti myös
yritykset j a koko n a iskil pa i -

h aa sfåj ien

Iun voitto tuli loppujen lopuksi selvä ä

voittoon.

näin loppuvaiheessa ja naisei muuten
k n taivataneet lähes samaa vauhtia,
o ii anne siltä os n selvä. Koivulahti
nappas kokonaiskilpailun kolmannen
sjan ja Raskun o iiyytyminen katkeraan

Kilpailu sa kiilosia monipuolisesta
maastosta, rnutia juomafastia toivoit in
jo ensimmäisile perhosenkeile. Tois e
radasta tekivaativan a van lenkir lop
pupätkä, jolta löytyivie ä suunnistettava
osuuksia. Monien ajatuksel saatloivat
olla jo muualla, kun oppu enkillejuostin
aivan kisakeskuksen verestä. l\,4yös
kartanvaihto olisi iuonut enemrnän
haastetta kilpailuun. Oma kokemukseni
fessusta oli, eilä melko yksin saisuun
n staa, mutta a kainef lähtoaika saattoi
vaikuttaå tähän. Yhleislähtöä to votliin
jä Leen ensivuodeksi, mLrtta sen saavat
järjestäjät päätlää. Ensi vuonna klsa
juoslaan vloden 2016 Juko an viestin
hårjoitusmaaslossa, loka toivoltavasii
tuo runsaan osanoton Kierroksen pää

Suunnistuksen kärki ja lopputulokset
l\liehet

2 Ketlunen Pyry
3 Pikkarainen Toni
4 Korkeaka ngas Antti
5 Lehtonen Juha
6 Hakala Rauno

Naiset
1.39.58
1.40.10
1.45.48
1.50.31

1.52.13

2.47.51

3 Remah Virpi
4 Karjala nen Sanna
5 Särmäntö Pä vi
6 Korpijärvi Kirs

22128

5544,O2

5464,65
5377,55
5306,32

1 Kilpeläinen E ina
2 Yrjölä ULla
3 Kovulahi Katja

5274,91

6l\liettinen Jouni

2.20.4'l
2.24.14
2.28.57
2.33.10

Loppupisieet

Loppup steet

2 Hyttinen Tero

K

pe äinen El na
2 Palmen Vrrpi
1

5198,65

6 Pe konen Tylti

4383,73
4279,31

4131,40
4109,80
4046,81
4024,25

tösk pa uun.
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Teksti: llkka Kivi

Mielenkiintoinen kierrosvuosi 2014 saatiin vietyä taas hienosti läpi, vaikka talvi toikin omat haasteensa luistelulle ja hiihdolle,
Tekojäätiömien paikkakuntien kieftjåt louluivat saapumåan
Tuusulaan minimaalisella lajihårjoitlelu la, mutta siiiä huotimaf
ta luisieluun osallistui lähes 30 kiedäjåä enemmän kuin 2013.
Onko siihen osaslynä se, että uskallettiin viedä luisielu pois
tekojäältä? Toki se, eilä jäsenrnäårä saaliin akilivisten markki
noinlitoimenpiteiden avu la nousemaan edellisestä vuodesia,

Hilhdon osalta lähes kaikki klenäjäl joutuivai tyylyrnään paljon
edellisiäialvia alhaisemplin kilomeirimääriin, jokavaikutti vaF
maan osataan Vuokattiin lAhtemiseen. Hiihdon osalta todellisena uhkana olikoko kisan perumlnen, ensimmäistä keriaa
koko 38-vuoiisen historian aikana. Jos pahin uhkakuva olisi
ioteutunui, hallitus olisijoutunut vaikean päätöksen eteen. Olisivatko loppuiulokset nruodosluneei viiden lajin perusteella va
miten olisi meneielty. Hiihdon osalla ei ole realistisla ajatella,
että olisisilrfelty iapahtuma joulukuulle, kuten luistelussa on

Valkeakoskella meitå sitlen puolestaan kiusas he te, johon
kylrnån kevään vuoksieiollui totutiu. Loput ksat saatiinkin
sitten viedä läpi einomaisissa olosuhteissa.
Leimallista 2014 kierrokselle olivat lukuisai vammat loihin
usean kärkikiertåjän mahdollisuudet meniväI. Niin Ka evan
Kieffoksella kuin urheilussa yleensäk n mita tjaetaan nitden
kesken, jotka pystyväl viemään koko urakan läpi, joten voitia
lat ovat menesiyksensä ansainneel.
Toivottavasti vuodel e 2015 saammejä leen lsää uusia kier
iäjiä, jolta n),l nousuun kääniynyt osanottajatrendi saa hyvåä
jatkoa. Siinä mejokainen kierläjä olernme parha ta markkinoinlimlehiäja -naisia. Hallitus tekee omalia osaltaan iöitä
erilaisia kanavia hyväksi käytiäen, mutla mikään ei korvaa
henkilökohlaisia viestejä itse kLrltakin kiedäjältä.

Kalevan

Kierroksen
markkinointia
Jokainen meisiä Kalevan Kieftäjisiä on
kierfoksen påras markkinoija. [,4e osal
isiumme moniin muihinkin kestävyys
lajien tåpahtumiin ja voimme eri tavoin
viedä sanomaa eteenpäin muid-an
kisa lijoiden joukossa.
Kansainvälisissåkin iapahiumissa on
monesii useita suomalaisia mukana ja
myös sie lä pystyy levittämään sanaa.

Kierrcksen sihtee llkka Kivi
j u oks i lokaku u ssa Bu da pesti n

maratonin ja piti lippua korkealla

Kieftoksen paidalla. Kyllä suomaais et sen noteeras ivat.

I

l8

Q{<arcuan

kierros

Teksti: Tom Vihonen

Täyttä kierrosta metsästämässä
aloittelevan kiertäjän näkemyksiä ja kokemuksia
ja
Se oli noin 3,6 sekunnin päätös, ehkä kymmenyksen, pari

nopeampikin. Jos takanani
vu ode nva i h teessa 20 I 2-20 1 3
olisi ollut ehjempi harjoitusjakso, olisin ehkä pystynyt
o pti m iolo s u htei ssa tu osta ki n
v i el ä jok u se n kym me nykse n
viilamaan Dois.
En edes mulstanui mihin olin
suosiumassa, iai muistin toki
tuon muutåma sekunlia aiemmin
tekemänl päätökseni lähleå mu
kaan Kalevan Kierrokselle, mutla
sitä en kovin tarkkaan muisianut,
m lå kaikkea Kieffos pitisisällåän:
juoksua n),.t ainakin ja liudan muita
ruiistuksia, våhintään riitiävän
pitkiä rutistuksia. Tuomaksen sähköposliin heittåmä kysely alkoi heti
ottaa tulta alle.

Tammikuisen osallistumispäätökseni jälkeen aloin selvilellä, mihin
kaikkeen olin lupautunut. Olisi
iaiolla maraionia luistellen ja juoslen,90 km hiihtoa, 50 km soulua
jå toistasalaa kilometriä pyörä lä,
suunnistustakln pitkä sivu. Huh
huhl
Seurasi se helki, jolloin rempseå
kyllä-vaståus alkoi jopa hieman
kaduttaa. Olin tokiajatellut monlpuolistaa harjoitleluani, joka oli
jo vuosia pilånyt sisällåän lähes
1 00-prosenttisesti juoksua, pitkiä
ja vielä pidempiå malkoja. Vuosien
asfaltin lallomisen lisäksi olin vuodesta
2012 alkaen enenevässä määrin myös
harrastanul polkujuoksua, muila siis
juoksua kuilenkin. Se puoli olisi jolakuinkin kunnossa, mutta nuo muut lajit
kaipasivat kyllä hieman hienosäåiöå.

Luislellltolin vain hokkait jalassa

vuotta

rnaila kädessä, sukseni olivat 20
vanhat ja sopivat 1 0'1 5 kg
mälle hiihtälålle. Niillä olin påääsiassa
järvenjäällä tehnyt pakolliset vainron

kevyemja

lastenkanssåhiihtelytviimeisinåvuo-

iua. Tarkempitutustuminen intemetin
syövereislä lö).tyvään male aaliin pal
201 3 täysmatkat ja
puolimatkat oliyhdistetlyja matkat näin
aloiltelevan kieriäjån kannalta hivenen
inhimillistyneet.

jasii, ettå vuodelle

sina- Soutu, viisikymmentå kilomelriä,

mifi ihrnettäl Päähåninousimuislikuva Varustehankinnoissa ongelmallisimmiksi
pienellä budjetilla operoidessa osoii€dellisestå hieman pidemrnäsiä
soutelusta - muuiama kilometri pefteen tautuivat oikeankokoiset pikaluistimet
ja sopivan hintainen kisavene.
Nuo pikaluistimetkin olivain oma
päähänpinttymäni, rclkiluisilmel
ollsivat ajaneel asian vallan hyvin, mutla halusin hypäiä minulle
viercaseen lajiin pimeimmän
kautia, niinpä luotatin itselleni
Hollannista vanhahkot, käytetyt
Vikingit pa lla kympillä. Pikalulstelutekniikkaan perchdyln
pääosin kolmel a melodilla:
kantapään kautta, tekniikkaopus
1.-je.
ta lukenälla sekä hollanlilaisiå
tekniikkavideoila internelistä
kalsomalla- Sain myös Oulunkylässå haioiiellessani ysiävällisiä
neuvoja puutteelliseen (lue:
olemaltomaan) tekniikkaani
kanssakieft äjiltä. ltse kisassa
sain sitten selkänijumiin. Pahas,
li. I\4utia alitinpå myös realistisen
tavoiteaikani lähes minuutilla.

mökki-

:

223s

\--"'kanssa ja käteniolivat setsuuria. Pyörållä sentään olin solkenuljonkin veffan
työrnatkoja.
Viime nen osalajeista, seunnislus, oli

jäånyt unholaan sitten anneija-aikojen.
Luulluani jo haukanneeni liian ison
palan kakkua, asiat alkoivatkin lulviu-

$&xtte,t n kierros

Hiihtoon sentään löytyy välinelaF
joniaa Suomesta hyvin. ostin uu
det varusteetja o ipahan muulen
heti käilelyssä erl laji kyseessä
kuin vanhoilla aahustimillani!

Naulin hiihlärn isestä ja ainoas'
iaan puutteelllsel voitelutaltonl
saivai pidettyå huoen siilä, etteiinloni
ihan katosta låpipääss),i. Pirkan Puo
likkaalle otin ku lenkin sen iskin, eltä
ryhdyin iise mestaroimaan voiteiden
kanssaja kun vlelä taivas puskisentti
tolkulla puuieria kisa,aamuksi, jäi iuosla
kisahiihdosta suuhun se ruoansulaiuskanavan lopputlotteen maku. Ehdotto-

l9

masti elämäni huonoin hiihtokokemus.
N,4uila ehdotioman hyva ol, etlä "öysin"
hiihdof talvella 2013 Tämä olisiiä, mitä
tulin Kalevan Kierrcksella hakemaan.
Tuiuin Kieffoksen låjeista, maraion,
suju vuonna 2013 ruliin la oppua kohti
h ipuen 3.45 hujakoille. Tämänvuot nen
juoksu o is lten puolestaan kaikkea
muula k!in rut nia. Koko osallistuminen oli våarassa, kun teloin jalkapalloa
pelatessani nilkkani. Osa lisluin opulia
puolikkaalle eikå s itåkään iu lut riemumarcsia. VLroden ensimmä set helleel,
nesteet eivät irneytyneetlajo 7,5 km
jäikeen käyn huuteemassa ojanpohjale
ilrnan he poiusiå. Otin suolaaja päätin
va kka kävellä maa iin saadakseni
hyväksytyn suorituksen. Pääsin vielä
hölkäle, kunnes parik omeirä ennen

harloituksen osalta dkkonaisena vuolena, myös vuoiena, jo loln luullakseni
iöysin pyöråiyn idean, ihmee istä kyllä,
taas vålineiden kauita.

otsikoin tåmän kirjo tetmani Tåyltä
kierrosta melsäslärnässä'. Takanani on
nyt kaksivuotla Kalevan K erroksellå
ilman kuudeita hyväksyilyä suoriiusta.
Kurnpanakin vuonna täysisarja on
kafalrtanut viime seen lajiin, suunnist!k-

Viime vuonna a oiiielin suunnistuksenkin kä),,tånnössä lähes nollasta käymä lä
ahke€sliiltalaste a. lliarasrei a nov si
oppii nöyryynä, silä vaikka tedänk n
oleva ni nopeampi luoksija kuin rastilla
viisi kävelen etenevä kahdeksankynippinen rcuva, eise silt tarkoila slä. että
olisin maalissa mestä ensimmä senä.
Suunnistus on kuiienkin aivan loistava
3j aloitte ija Le, iikuttua t! ee ihan lruomaamatta, kun yitiää pysyä kana a Ja
iikl'ttua tulee paljon, kun ei kuitenkaan

maaliajäin v vo ltelemaan heteessä
uuvahlanutta kanssakilpa ijaa ennen
olemalonta loppukiriän.
Veneen ostolmoituksen laitoin tam
mikuussa 2013 sekä Kerroksen etiä
Sulkavan Soutujen osietaan-palstoille.
lJseampi viikko vierähtl, ennen kLrin
veneitä tarjoiliin, mutta sa n yhteensä
puoentus naa tarjousta padssa kuukaudessa lå n idenjoukosia löytyl iitlävän
edu linen vuorosoutuvene kahdele

Ens mmäisenä vuonna souluhaioikset jäivät veneen kun nostamisen

Kuva: Kai Patjas

tu

kestäessä hieman takapainoiseks.
Naureskelimme T!omåksen kanssa,
kun vihdoin viikkoa ennen ksaa saimme
veneen ves leta ensimmåisen lreenin
alle, niin Kierfoksen keskusteluissa jo
konkådt moitteivattehneensä kaikki
vo ravansa ennen kisasuoriiLrsta. lveillä

olivieä

pa

avainireefiä edessåja

kisaaf meniäessä iakanamrne o ivain
kisarnatkan verran harjoittelua. Tästäkin
huolimatta selvisimmevähintään kunnia a deby)4stämme ajallamme 3.11
tapäivän vältemmässä lähdössä.
Tämän vuoden ksassa TLromas teki
iärkeän hava nnon ennen starltia:
naapureiden veneissä on I ukLrpenkki
lois npäin kuin meilläl Olirnme öytäneet
sellyksen sekä minun penkiltä putollullen , etlä Tuomasta kiusaaville hierymil
lel Tästä innostLrneena murskasimme
ede isen vuoden aikamme minuulilla.
SoLrlu on y Lätlänyt minut lajina silnä
mielessä, että kuvittelin sen eiukäteen
olevan vain pakkopu ana suoritetiava välltämälön paha, mutta olenk n
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saanut huomata pitävänislitä koko ajan
enemmänja enemmän. Kehoa tu ee
kä)4eltyä rnonipuolisesii ja lisäksi pienet
ahaa-elämykset, joita nä n nov isinå tu
lee lähesjoka harjoiiuskefra la, toimivat
mukavasli moiivoivana tekijänä.

Pyörä yyn lähdln vuoden 2013 kisaan
vanhal a hybridil äni. Kymmenen kilon
ylipainolla siisja soker na pohjalajous,
tohaaruka la, joka eiihan läydellisesti
uk lu. Lukkopolkir.et sentään ostin,
joskaai en nl lä juuriehtinyt harjoitella.
Jos näil kisan jälkeen kavefin, joka stui
nurmikolla ja yriit siloin tälöir nousla
jalo leen seisomaan silhen kuitenkaan pysiymättä, saaiot nähdä minut.
Puo isen tLrntla taisi ialkapohjl ta otlaa,
ennen kuin ontuen pääsin eienemäån.
Pyöräilysiä jä kaiken kaikkiaan myös
paha maku, kunres tärä vuonna sa n
a len i vuokramaa ntiepyöE n. Lopuliå
vaat mattoma ksi jää nyt aikani menee
paljo ti jalkapa lovarnman aiheuttaman
harjoituksen puutleen p ikkiin, multa
vuos 2014jäi minulle rn eleen pa tsi

$4<-rcv.n

kierros

Vuoden 2013 kierroksela sorL n kairla,
virheeseen, annoin nimittain kokemat
lomuuttani karttan po s vaihtopaika a.
va kka olln vasta ensimrnäisen kartan
ensimmälsen lenkin tehnyl. N in kovast
siiä mlnulra toimitsijat pois ha usvat,
kun kysymysmerkin näkö senä kalselin
ympärlleni, elten iohtinui kie täytyä
kään. Toiseta kartalta ä ys n kertåä
kummalkin lenkii, mutta virheen tajusin
iehneeni vastå v ka stessani keloa kun
huomasrn loppusuoran aukeavan. Tä
män vuoden huipenfus eisujLrnut sef
pafemrnissa merkeissä. surke€ vuos
saisuftean pääiöksen kun menln iaås
kokelernaanja kapaloa suLnn stusk saa ed-ölläneenä keskvikkona. Jå Lemi
käynrätlä ja toisena vuonna peräkkäif
se kuudes hyvåksylty suoritus saamaria
plakkariin.
Ensi vuoden m nim tavoiie on s s sel
L säksitoivon vuoden 2015
kierroksella paljon niiiä plen ä ahaa
elämyksiä lajissa kuin ajissa, elkä siilä
halltaa olsi, valkka nuo tu oksetkin siiä

villåjo nyl

Teksti: Risto Viitanen

Tuusulan Tallaajat 30 vuotta
Kalevan Kierrosta ja paljon muuta

Tuusulalaisia on ollut Kalevan Kierroksella al usta
eli vuodesta 1977 alkaen.
Ku n Ki ero ksee n keh itetti i n
joukkuekilpailu, heräsi ajatus
t u u su I a I a i sjo u kk u een i I m o it.
tautu misesta mukaan. Asiasta
koko o n n u tti i n ke sku stel emaan, tehtiin päätös joukkueiden muodostamisesta ja
saman tien kokonaan uuden
seu ra n peru sta m i sesta.

enemmän kuin mul a Kierfokseen osa

Kalevan Kierros
Kalevan Kierroksessa lallaajia on olui
mukana mon ukuisesti ja menestysläkin on tullut. Kokonaiskilpailun voitio on
vielä saavutiamatta, mutta pa kintopallsijoltuksia on saatu. Pekka l\,{uukkonen
on ollui kakkosena 1989 ja kolmosena
1992 sekä Sam -Jukkå Hämåläinen
kakkosena 2010. Juha Lehtonen on
kestomenesiyjä 2000 uvulla: ko monen
2405,2411 ja 2014, ne anen 2AO4 ja
2013, viides 2003, 2007, 2008, 2010 ja
2012. Pistesijoiie oval päässeet myös
Esko Koliseva ja lvlika Lehtonen.

Ta laajien perustamiskokous pidett in

syksyl ä 1984. Perustajajäseniä olj l2:
A mo lkonen, Esko Koliseva, Veikko Kostiainen, Heikki [,4altila, Oav
N ernikoski, Re ma Pårkkonen, Kalervo
Rosenqvisi, Kaervo Sipi, Jouko Tolva
nen, Teuvo Ty lilä, Pekka Verkasalola
R sto Viitanen. Puheenjohlajåksi vaLitt n
Veikko Kosliainen, joka hoit tehtävää
10 vloita, ja hänen jälkeenså puheen
johiajana on toiminut Risto Viitanen.
Tuusulan Tallaajat ry on kuntoufteiluseura, joka harrastaa monipuolisesti
erila sia peruskunlolajeja ja kokoaa
yhteen samanhenkis ä li kunnan harras
iajia. Tallaajien jäsenvaaumuksena on
hyväksylysii sLrorilettu Kalevan Kierros,
minkä vaat muksen tä)4täneitä jäseniä
on o ui yhieensä 75. Joka vuosi ei
Kierrosta tarvitse suodtiaa, jäsenyyden
säilytlää, kunhan on kerrankin Kierfok-

Päätavoite on Ka evan Kierros
osakilpailu neen, mutta sen ohella
oså listutåån myos moniin mu hin
kuntoilLrlapahlumiin niin SLromessa kuin
ulkomaillakin. TuLrsulan Tållaajat on toi
minut myös useiden tapahlumien järjes
läjånä loko yksin ta yhleisloiminnassa
muiden liikunlajärjestölen kanssa.

Vahvaa silouluneisuutta Kalevan Kierrckseen yleiseslikin osoitlaa se, etiä
kiertäjät ovat vuodesta toiseen mukana.
Niin myös ta laåjillakin: ansiovik on
42:lä, kunn akllpi26jiaja K erroksen
ve jeskunnan jäsenyys kymmenellä.

Kirkkovenesoudut
Klrkkovenesoutu on ollul Talaajen
ohjelmassa piikään. Sulka
duissa on soudeiiu 18 kertaa parhaana saavutuksena yöso!dun kolr.as
sja. Useita keftoja on oallistultu myös
Hopeasouluun reitillä Laht-Heino a tai
Heinola-Lahti.
Ta

Tal I aaj ien pu heenj ohtaj a Ri sto Viitanen (vas.) vastaanotti
Kalevan Kieffoksen sihteeri llkka
Kiven I uovu ttam an Ans iov i iri n
no.45 Ta aajien 3o-vuotisjuhlassa 30.08.2014. Kuva: Jaakko

vitriathlonit

Hollannin Assen ssa on pilkäl perinteet
talvt athlonista, joka koostuu siellä
juoksusta, pyörä yslä ja l!istelusta.
Laatenlaakseen kilpailLrmuotoa kan,
sainväl semmäksi assenilaisel etsivat
yhteistyökumppanella malsta, jolssa
yhtenä osalajina volsio la hiihto, ja näis
sä merkelssä he hakivat Luislelu iiton
kaulta kontaklia mahdo lis in suomalaislin jäiesiäjiin. Tållåaj takin kysyltiin
halukkuuiia ja myönteisen vastauksen
ja erinäisien vaiheiden jälkeen neuvof
telul assenila sten kanssa käynn stylvät
ja johiivatTuusulan rålvitriåthloni n.

Alku ol kin näytiävä ja menesiyksellinen myös kilpailu llisest , sl ä v. 198S
mukana o imm. koko Hollannin hiihtomaajoukkuela paikalla myös Ho lannin

Joukkueki pal ua varten Talaajataikoi
naan perusteltiin ja siihen on panosteiiLr
niin aadul isesti kuin rnäärälliseslikln.
Joukkueklpa un volto on tullut w
2007 2009 ja 2010, kakkossja 2008,
2011 ja 2012 sekä kolmossia 2013 ja
2014. Vuonna 2014 joukkuekilpailussa
Tallaaj la oliviis joukkr.retla, mikä on

$/1xa.u.n

kierros

leleviso. Suomen talvet ovai va hteeva, joskus on unla jajääiä, joskus
laas e. Tåmän onge man kokimyös
lalvitrath on: kuutena vuotena yriteitiin
jarleslää la kolmena onnlstuitiin, ko me
kertaå sen sijaan kilpailu oli pakko
peruultaa a vaf loppuvaiheessa ju u fi lumen lajåänpultteen vuoks. Assenin ja
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Tuusulan Tallaajien perustajajäsenille Iuovutettiin Tallaajien ansioviiri, paikalle olivat päässeet (vasemmalta) Esko Koliseva, Olavi Niemikoski, Pekka Verkasaloja Risto Viitanen. Ansioviirit luovuttivat Tallaajien
puolesta Erkki Helminen (oik.) ja kka Kivi Kalevan Kierrokselta. Kuva: Jaakko Helminen
Ta aajien yhleistyö sllui hyv

n Tuusulan
kilpailun lopettamisen lälkeenkin ja tal
aalia on osa listun!tAssenin kilpa uun

kåik tå järlesiäjåseuro la talkoolren
keä lå osaam sta. Kalevan Kleffoksen
maraton on juostu Tuusulassa vv 2007

ja 2009 ja jälleen Kierros on nrukan€

suissa. Tallaajen lasen slä NI ka la J!ha
Lehtonen ovat osallsluneet !se siin pit
käkesto siln seikkailLrkilpa !ih n ta myös
roga ning k pailu hin ulkomaila

vlonna 2015.
Tuusu anjärven maraton
Talvitrlathlonista uopumisen jälkeen
Tallaajat teki a oiileen Tuusula njå rven
maratonin lärjeslam seslä. Yhteistyö,
kunrppaneksi val koluivat Järvenpään
JäNenk eiräjät, Keravan Urhe ijatja
Tuusulan Varuskunnan Urheilijat, ja
enslmnräinen luoksu pideit n vuonna
1994. Tut'sulanjätuen maralon sta,
mukana maratonln lisäksimyös puolimaraton ja kymppi on muodostunut
jo perinne, sillä vuonna 2014 vlorossa
ol 21. kerta. Tapahiurna on såånut
myönleislä palautetia niln k pa ukes
kuksen kuin järtestelylenkin osa ta la
parhaimrnillaan on päästy yl luhannen
osanoltatan rajan Järlestänr nen vaat
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Jukolan viesti

Rogaining

p stesuunn stus
Uutta ja uuden aisla ioimintaa edustaa
rnuuiaman kerran tärjestetty fogalningsuunn sius Juha Lehionen on ollut
tässä avainasemassa kilpailun organ'

saaltorinaja ratamestaifa Uusik

pa umuoto on saavutianut suurta suosiola
maailmalla ja nruodosiaa mlelenkiln
lolsen isäva hloehdon tavafomaiselle

Kansa nvä iset tapahtumat
Talaaja on osalist!nul ulkomalsiin ma
ratone hin ja piikän malkan h ihtoih n eri

puo la maailmaa. Ryhmänä on us-Äta
keiroja oliu mukana Tallnnan syysjuok

Kaleva.l. kierros

Jukolassa tallaajia on suunnistan!t
useiden ei seurojen joukkueissa [ilyös
omalla joukkueella on Jukolaan osalljs

[,4aåi manennätyshi hto

Tallaajat organisoi vuonna 1986
tapahtuman, jossa selnäjoke ainen
kalevanklertäjä Vo tlo Jok ranta lavoitte i
yhiäjaksosen h hdon maailmanennä
tystä. Tapalrtumapaikkana oli Hyrylän
urheilukeskus, jossa kierreltiin kahden
k ometrin enkkiä. Jokircnnan ennätys
yrityksen valvonta ja turyal isuus järjesteltiln s len, eilä tållaajisla muodostettiin
kahden hengen ryhmiä,loista kukin hoit

ker Ta aajat olvat mukana viiden vuoden

ketra aan nejå lunlia. Jokirannan kanssa samaan aikaan

Ho

ladula kaks la aalaa hi hli omaa vauhtiaan lunnin kem aan
e kaks tuniia neljän lunnin vuoron a kana. Nä n valvott n
ennälysyritystä ja lurvatt in Jok rannan elenem nen, mutta
ha utl in sama a myös nähdä ku nka pitkän malkan seurc
h htää sanrassa alassa kuln Jokiranta Voltio Jok rania h iht
yhteensä 663,7 k ometr ä ja käytt alkaa 71 lunt a 48 minuutlia
jå 34 sekuntia. Jokirannan tulos oimaa manennälysla se kir
jatt n G!innessin ennätysk rjaan. TuLrsu an joukkue sai vahän
y T000 km el no n 50 kilometriä pef henk o

SLromljuoksee -vlestt
SLom juoksee vest n tallaaja on osallsiunut useiden eri
yhteisojen loukkue ssa n in koko matkalla Utsjoelta Hels nk n
klrn yksttä siljä osuuks akn Vlonna 2002 vestijLost in
Hes ng n oympiaaisten 50 vLotsluh an kunnaks soihtuvies

a kana joka

tinä.loka päättyi Olymp astad on e Tu!su an kunta osallislul
vest n Ta laajien kokoamala 20jloksijan ryhmällå

Keski Uudellamaalla. Seitsemänhenkis n loukkue n käyiy

Eteenpäin rrennään
tåytt 30 vLotta v!onna 2014. N.4erkk pä vää lt'h tu n Tuusulan lmalorluntamuseolaja ennenjuhlia

vieslik pa u kooslu 20 km pyörä yslä (armeilan pyörillå)
500 melrin u nn sla, I kilometrin soldusia (taval sila mök
kivene ä). 10 k omeir n r! lasuksiamp!mah hdosta ja 13
kilometrin juoksusta, joka mu sta osalaleisla poiketen teht n
yhtenä ryhmänä. K pa u a koiAeksis Kiven synlymäkod la
NLrrmlärueliä ja päätty mon a joukkueilla låhes vuoroka!den

järjestettiin roga ning p stesu!nn st!s Seura on olllt monessa
rnukanaja innostusta r ttåä ede eenk n Ptkäkestosten
kuntoil! alen harrastal e se!€ larloaa hyvåhenkisen la kan
nusiavan ympär siön SeLrmn p!itteissa voi k paiLla mltta olla
mukar,a myös haffast!ksenomaisesu. Kunnossa kaiken kää
sop imyös Ta aajen tunnLrkseks.

S supuss v esti

Sis!pussivesi

o

1980-uvulla erlyslaalu nen lapahluma

TuLrsu an Tallaajal

kestettyään Nyrylän urhe ukentälle. [/]ukana olj kilpaLrhe io
la la huippulakln kLrten mmrn. J!ha N4 eioja Perlli Karpplnen
sekä myös t!nnettlja lulkkiskunto jo ta kuten Hatr ja Jaakko

?ir*'

r?,.v
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,,
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Tuusulan Tallaajat näkyy voimakkaasti Kalevan Kierroksella, kuten tässä Seinäjoen suunnistuksen jälkeen
2005. Kuvassa vasemmalta Erkki Helminen. Risto Viitanen ia Pekka Korhonen- Kuva: Jaakko Helminen

$4 K-t.u.n kierros

Teksti: Osmo Ojala

Kalevan Kierroksen
o hj e I m istotu ota nto proj e kti
Ensi vuonna otetaan tuotantoon kokonaan
ittu ti etoj ä rje ste I m ä.

u us

Ensisilaisena tarkoiluksena uuden järjestemån suunnitlelus,
sa on ollul saada tu oksei nopea mm in jäsenistön käyttöön.
Toisenå tavoilleena on ollut vähentää stä lyomåårää, joka
tapahtumien hallntaan on iiitynyl. Sanralla tehdåån lietotekni-

Työ aloiteltiin tämän vuoden loukokLrun lopussa ja se päältyi

syyskuun alussa. l,4enetelmänä käyletliin ns. keiteräå ohjet,
mistokehiiyskehystä, jossa työ jaetuin yeensä n. 2 viikkoa
kestäviin spinttelhin. Projektikokouksia, joissaesitelliin edeIisen spr ntin tu osja määitetiin seuraava, pidettiin alussa kahden viikon välein, lopusså viikon välein, yhteensä kåhdeksan.
Työi!nteja lehliin noln 1200.
Järjestelmä eilullut alvan t!otantokelpo seksi syysku un
alkuun mennessä ja viirneislen ominaisuuksien toteuitamien
ja lopullisen valmistumisen aikatauluksi on asetett! joulukuun
puoliväli.

Käyt1äjille uudistus tu ee näkymään seuraavasti:
a)käyttö iittynrå muulluu vähän, mutta e olennaisesti
b) Kaevan Kierroksele ja sen osakilpailuihin ilnroitlaulumisia
varten vaad taan rekisteröityminen, käyttäjätunnuksena kä),te,
tään jäsenen sähköpostioso letia

c)tuloksel pistejlä myöten saadaan valmilksi het, kunhan
alihankkija ne on meille to miilanut
d) iilastot ajan tasalla

Kyse olisiis varsin suuresta pfojeklista, jonka iavotteeks

aseletliin lulosten käsiltelyn nopeullaminen ja kokona sjätr
jestelmän hai innan yksinkedaislaminen. Tulosien osa la
iulemme edeleen oemaan sen varassa, kuinka nopeastija
o ke n kunkin osakilpailun järjestäjä pystyy meile tu okser
ioirn ltaan haluamassamme muodossa Tokitu osren jutkaisun
nopeuieen on varkutlanut myös se, että useimmiten lutosien
käsitieliä on itsek n k pailemassa samana päivänä.

(vasla vuoden opussa, sillä va n hyväksytyt kierroksel ovat
Olen kuilenkrn, rorlavainen. errä.te.1pah 1le-nåar.
Tapahtumiin, såänlöihin, osakitpaitusääniöih n jäiestetmä ei
va kuia. Toistaiseksi ei ole myöskään muuiettu maksujårjestelmää vaån ede leen lasku toim tetaan sähköpostiin. Suoraan
verkkomaksuun siiriyr. sestå eio e vielä suunniie mia. t\lyös
Forum tulee säilymään ennallaan.

T0inen käyttäjiile näkyvä muutos tulee olemaan imoittautuminen Kierroksel e la sen osakilpailuihin.
Ennen I moittåutumisla on rekistedldytlävä Kerroksenläseneks. Uudenjäieste män käyttöönoton yhleydessä lokainen

Projekt ryhmä oli kuusi Helsingin Y iopision kanol
daatlivaiheen opiskelijaa. KrisUan Hansson, Johanna
JoerldLSla. JLssrJoFnråJsla \4ila horelto I auri
Sainlo ja LauriVuojoa.

Tietoj äiestel m ä n

I o p pu

telemassa vasemmalta

keh ityksestä kesk u s-

Lau

Vuojola, KK:n
hallituksen puheenjohtaja Osmo Ojala sekä
Kristian Hansson,
Kuva: Mikko Fagerström
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jäsen tulee rekisieröilymään KK:n jäseneksi. Rekisteröiiymisen jälkeen on mahdolllsta ilrnoittautua luleviin osakilpailuihin.
Joukkueer rekisrerö tyminen ulee n n ikåan väar 'rlån sen.
että ser jaseretoval rekisleroityreel Kierrokselleensin.

koskemaan tilastoja, ioskin tilastol eivät ole tosiaikaisia, sillä
nejulkaistaan aina vasia senjälkeen, kun tiedetään, kelkä
su un nisluskilpailu n jälkeen ovat iilaslokelpoisia, e ivähinlään
neljä lajla suorittaneiia.

Jaikossa osakilpailuihin ilmoiilaminenyksinkerlaistu!, kun järjeslelrnään sisään k iautumisen jälkeen ei tarvitse kuin vallta
kilpailulajija niissä iapauksissa, joissa on vaihloehtola, painaa
ilmoittautumista la asia on sillä selvä. (Sarja on tiedossa omissa henkil0kohtalsissaliedoissa, joita jokainen ylläpiiää itse.)

Uusijärjestelmä helpotiaa WEB-masterin työtä. Kun 1ähän
mennessä ilrnoittaulumislomakkeet oval vaatineet HIIVLkelen osaamista, tulevaisuudessaiehdään ilmoittautumiset
osakilpailuihin vakiopohjilla ja ei koistapahlumia ja yhdistyksen kokouksia ja illal isia va(en kä)tetään muokattavaa
lomakepohjaa. Myöskään tuloksa ei enää erikseen julkaisla,
vaan tu ostiedoslo vain luetaan sisään, ja viimeisin osakilpailu

Rekisteröitymisen taustalla on tietojen oikeellisuus. Kun kukin
kiertälä on rekisteröitynr,t, vo mme pitää alihankkijayhteyden
aina vakionåja saamme näin ollen tulokset myös kytkettynä
ilmoittaulurnistietoihin, ei kuien nyt, joloin nimien olkein klioituksesta yms.johiuen tulosllstossa on alna ollul melko paljon
käsipelillä tapahtuvaå koiåamista.

Tietoiekniikasia kiinnosiuneille tiedoksi, että ohjelmakeh lys
ympärstö, jota uusljärjestelmä käyttää, on Rubyja WEB
ajoyrnpäristönä Ra s.

Tuloksia e tula enäå erikseen julkaisemaan, koska ne
ovat koko ajan tielokannassa. Tårnä helpotus tulee myös

Vx.renta,n

kierrc,s
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Kalevan Kierroksella jaetaan ansiomerkkejä määdttyjen kriteerien perusteella. Tavallisin ansiomerkkien
jakoperuste on pitkäaikaiset osallistumiset kierrokselle.

Vuonna 2014 ansiomerkkien rajapyykin ovat saavuttaneet
seuraavat henkilöt:
Kalevan Kierroksen Veljeskunta
Velieskuntaan kuisuiaan henkilöt, jotka ovat suoriltaneei 25 hyväksltyä Kalevan Kierrosta

Numero Nimi

60

Sajomaa Matti

Kotipäikka

Lajit

Helsinki

129

(KK + KP)
(129 + 0)

1982

Kalevan Kierroksen uudet Kunniakiertäjät
Kunniakiertäjäksi nimiietään henkilö, jolla on 60 hyvåks!4iyå Kalevan Kierrcksen osakllpailua suo tetiuna.

Nro Nimi
377 Ryynänen Pertti
378 Peltomaa Pirjo
379 Tolmunen Ari
380 Huuhka Jouko
381 Hägg Toni
382 [,,]äkinenAiri

Kotipaikka Lajit (KK + KP)
våslerskog 80 (42 + 38)
Heinola

Såa jäNi

Kankaanpåå

Lohja
salo

64
67
62
62

(64 + 0)
(30 + 37)
\62 + O)
(1o + 52)

Vuoden 2013 vuosikiiassa mainittujen uusien Kunniakieftäjien listasta puuttuival tietoteknisen vi|heen vuoksi seuraavat vuonna
201 3 Kunniakieft äiän ansiomerkin saavuttaneet:

Nro Nimi
371 Sundman l,lerja
372 Pakkasmaa Juhana
373 Kuoppala Seppo
374 ValliJa|mo
375 Kofhonen Henri
376 tiiliJukka
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Kotipaikka
Rauma
Saukkola
Ruorasmäki
Turku
Espoo
Jyväskylä

Lajit (KK+KP)

64

(64

65
64
63
62

(6s + 0)
(64 + 0)
(52 + 11)
162

+

+

0)

O)
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Kalevan Kierroksen uudet Ansioviirit

Kalevan Kierroksen kehittyjä

Kalevan Kierroksen Ansiovii myönneiään henkilölle, jolla on
30 Kalevan Kieroksen hyväks),ilyå osakilpailua suodtettuna.

Kalevan Kierrcksen kehlttyjän palkinto luovutetaan henki
lölle, joka kahden perätiäisen vuoden ajkana kuusi osalajia
suoriltaneista on saavutlanut suurimman pisteparannuksen
lajia kohden.

Nro Nimi
833 Yrjölä U la
834 LauiamäkiAsko
835 Eskelinen Ville
836 K6ger Hannu
837 Ketlunen Jerry
838 Hämäläinen
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848

SarniJukka
Aurasmaa Ariti
Korventausta Heidi
Melkko Ville
Markelin Lauri
Kantola l\,larkus
Berc Pet
Aurasrnaa Juuso
Sirkiå lvikko
Kyherölnen Pasi
Numelä Juha

Lajit

Kotipaikka

46
39
35
35
35

Halikko
Lohja
Lohja

34
34
34
34
33
33
32
32
31
30
30

Espoo
Espoo
Helsinki
Espoo
Tuusula
Hauho
Löytänä
Espoo
Espoo

(KK + KP)
(18
(31
(35
(23
(15

+ 28)
+ 8)
+ 0)

+ 12)
+ 20)

(34 + 0)
(29 + 5)
(11 + 23)
(9 + 25)
(10 + 23)
(9 + 24)

Henkiöiiä, jotka vuoslna 2013 ja 2014 ovai suoriilaneei kaikki
kuusiosalajia hyväksytysti, oliyhieensä 79 kpl. Kuuden kärki

sija
1
2
3
4
5
6

Nimi
Supponen Matti
von Baqh Riiiia
Yänne Jari
Tuominen Jlho
Kuusniemi Harri
Mamia Kari

Kotipaikka

Bryssel
Porvoo
Jyväskylä
Suu maa
Helsinki
Lohja

Kehitys/laji
62,47
51,03
37,91

31,08
30,57
30,00

(22 + 1D)
(21 + 11)
(8 + 23)
(30 + 0)
(12 + 18)

Kunniakierläjien ja Ansioviirien saajien lueilelossa mef kintä
(KK + KP)tarkoittaa, miten suorituksel ovatjakaaniuneei
Kalevan Kieffoksen (KK) ja Kalevan Kierrcksen Puolimatkojen
(KP) välillä. Kalevan Kierroksen Puolimatkat olivai ohjelmassa
vuosien 1995 - 2012 välisenå aikana.
Puolimatkojen suorituksetlasketaan mukaan ansioihin, kun
henkilö suorittaa ensimmäisen h)r'äksytyn Kalevan Kierroksen vuoden 2012 jälkeen. Sama pefiaate koskee myös Veljes-

Kalevan Kierroksen Kunniaviiri
Kalevan Kierroksen Kunniaviiri myönnetään erityislstå ansioista KaLevan Kierroksen toiminnanja kehitlämisen hyväksi.

Nro
45

Nimi

Kotipaikka

Tuusulan Tallaajat

Kunniaviiri luovutettiin Tuusulan Tallaajille heidän 3o-vuotis
iuhlassaan 30.08.2014 Tuusulan llmatoriunlamuseolla.
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Miehet
Yleinen
1 6 Pikka€inen

36

Naiset
5544,O2
5274.91
5090,33

Toni

llmarinen irarkus

4679,55
4488,59

5
6

4293,73

16
36
46
56
66
26

Hyliinen Terc
Lehtonen Juha
Hakala Rauno
l\,liettinen Jouni

AkemanAnders

5464,65
5377,55
5306,32
5198,65
5181,99

llola Ari

4965,37

Miehet 50

26

6
46
66
3

5110,84
4787,09
4766,91
4701,32
4695,41

Kelänsn Juha-Pokka
Numinen Jouni
Kinnunen Kan
Tuovila Erkki

4653,33

Vepsälåinen Penlti

REILUTI\,IIEHET
HAVUI'/ETSIEN

4$9,84
4774.45

2
3

6

TaipalsaarenVeikol

NousiaistenAlku
PoryoonSoutuEsierii

von Baghvenlå

KENSU KK

4704,44
4673.32
4414.13

CCRT

4391,39

6

1

6

Kojvulahl Katja

Neidot

HåmeenlinnanHiiaal

36

Pelkonen T'4ti

56
66

Pennala Pnkko
Kilpelåinen Tuiia

Naisel 50
16
Kilpelåinen

26
45

55

UudicKeEinen

6

6
36
45
2

KENSUTTARET

Johanna

Pellomaa Piio
vor Bagh Rlilta
Vainio rMaiui

3

Ryske
Suunta
Joensuu

Tammelan
Espoon

4279 31
404681
3997,82
3932,66
3457,77

4131,40
4109,80
4424,25
3885.42
3667.09
3564.88

3758,28

Seireenil 3170.61
PorvoonSoutuEsleril 3001.r7

Selän Sitkeäl

Raija

Naiset 55
16
Ynnilå Riitla

Miehet 55

6

6

4383 73

KENSU

Naiset 40

Miehet40

1

Yleinen
16
KilpeEinen Elina
26
Yrjölå Ulla
36
KeskisaariAnna

Tonrei Raili
Suominen Ritua
Koski-Laulaja llina

Laahustajal
Air Systems

Kajaani

2125,10
174o.a2

Urhoi
Voima

Uskelan
3817,63
Hadolan
2692.5A
Selån sitkeåi sivislyneet 2317,45
S€lån sitkeåt s ivislyn eet 1794 83

Naiset 60

16
5

2

SalonenTe(u
Sundmån

Meia

957 83
Rauman kalevankierråjät 2272 92

Miehet 60

I 6
6
6

4655.71

Naiset 65
16
Salonen

4522.93
4503,35
4387,35

2
3

Käåpä Lasse
Savolainen Touko
Pårssinen Jaakko

4286.92

4174.65

6
4

Mada-Liisa
3739 07
2110 60
1832 36

Sillanpäå Soib
Lehlonen lvladalta

PatrcnenJutuåner Laila Hämeenlinnan Hitaai
bdla

5

107416

Miehet 65

16
36
56
66

Lehtinen Teuvo
Savonen Eerc

Selån Silkeåi

4501.30
4360,05
TUUSULAN TALLMJAT 4133,83
3905,06
3642.76
3488,43

HelminenJaakko
Håmåläinen Ralmo

Naiset alle 22

16
5
35
2

Ranialasannl
Kujansuu ldå
Pritlinen Aino

Tervakosken pato

2

3759 2A

Kalevankiedåjåt

2720,96
2597,99

Kalevankiert4äl

4445,93
4090,58
3856,86
2898,16

HåmeenlinnanHitaal

Miehet 70

I6

Tuntu lvårkku
KK Team Someron Esa

46

6
65
5

3901,32
3073,84
2979,13

Pe*amoosmo

27Q7,61

LöytlyniomiJoma
Löfstdm l4adin

2412,24
2541,47

Miehet alle 22

Miehet 75

6
25
1

5

28

Siltala Onni
BLomsler Rainer

My lykosken Kilpa-Vgikol 2459,03

1709,27
1431,29
1329,91
969,91

1
2
3

6

Tuominen Juho

6

Numin€nJuuso

$Z<ale:luan kierros

2
Kuntokonnat
-rammelan
rysks
KK Lånsi-Uusimaa

Jookkue

Pisieel

Jä6€n

Luistelu

Hiihto

Juoksu

Soutu

Pyö.åily Suunnislt6

tr4r.rso
64,36

Vorur.nkie'rcg

29

57s43

^,;

obi erei

ruwu

30

JynååJål I

an ra laajd

lll

Qn(rcarcuan kierros

KodeåkangasAntliTs9'47

ssrån sitk€åls

oån man

vhviee

Jy lååjå!

I

s07s

11

345617

Korusnpolål reåm

$&x.telt n kierros

31

*u;

457'ts

32

Pisteet

Luistelu

Jäsen

saronehMata+iba

Pdbmå

Jouklerubb6så

h

lom ddåån nolå paEsta

suodru*

Hiihto

Juoksu

5r0,e6

Pi'Jo

aiia koh&n. Muur su

\,4rcabvankienos

Soutu

Pyöräily

Suunnistus

r3 Hercnoja.raii

M

\,riaai M{

Pyöriit

Py.dit

2HyniFiTsrcMa|anvi
Pyd6iy

khronai

Juha rus!

ån

rå åajd 6
Py&å|y
Fyd€iIy

Pyöråi,

Py.di|y

Pyö6iy

13 YrörenMrkko

rutrsubn rarbåj

Pydåiy

7

ÄbmanAndsE Komnpo,ar

Fydråry

2

05:36

37

31931

Pyijd]|y

P!ddiIy

Pyödit

MPyödiy
Jyusr<yE

64695'41sllnnhlls
Pyöd]y

FFå

IY

Pyd'åiIy

ii

bhroien

MRå

ruGutai rå taaFt
PJ,ödiIy

23Hå|ononKyddiHäm€en|iniäi
Pldråit

Pyödily

Pyö6iy

34
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kreankisdjåt

Pyödi|y

Fydlå|y

Pyd'åiIy

Juob!

Pyö€]|y

45 Kumplraapo ruusubi

raraaj

Pyö6iv
Kab€nkbdaål

33

Kulai.uu

E.6

PJ,ölåi'

K.nk@npååi
k o€nkrenåjåi

a7

såvon€n

Esrc

ruusu an ra laaiat
Pyd]åny

4

Koivubhrircrja

Pyd'åy

Fyölåny

Pyodiy

$&xtrcu-r.

kierros

PM

r!612 65

76eJ2

s1

Pidnen

Jusi

rtrtrsuhi rarbåi

MFy6låy

PyödiIy

65KdgelHaiiuKKLänsirJusin
P!tdiy
Pyd'åny

Pyö€iIy

NPy.di|y

5s Pstorenr,d

Pyö6|y

rammelai Rls
Pyö6ily

6e

xujaä rapio

Pyråry

Pyöråit

Fydd|y

Pyödiy
Pyddiy

j!*uPMlg:4310J702'4

NPyölå|y
Py.dit

rusanT3 ajd6

s6.6 sumb
PyndiIy

6r ry*åsJo*o

ruusdån rå

rååJår

PyödiIy

Pyd'åly

Pyddy
Pyödi|y

36

Vor.u.n
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Pyödi|y

Pyöl5y

KaHå*rod4d

Pydld|y

Pyödit

73 HemneiJ&kko

ruuslran rå

rååJåi

Pyödit
Pydd|y

Pyöld|y

Py.di|y

ftrmnen

E*kr

ruGdai

rånaatai 6

Pyod|y

sI

Krperå nen

rotå

Kensuracr

Fydd]y

e1 Månvnenar or.ii.rcn
Jy ååjål
PybdiIy

PydlålIy

Py.dy

SoduV3:25:46133600'43
Hihlov2:57:34179507'49

PyöEiy

PyödiIy

PFdiIy

Py6d|y

M0Pyölå|y
Py.dily

Pyödit

P'{d|y

P'ddy
PydlåiIy

PyödiIy

Q(x.rcuan

kierros

FFrålly

Pydlåny

Pyödi|y

Py.di|y

Pyddiy

Laah6rajd

116KllömåkiJlhåH63nki
PFd

Pydld|y

ry

suinhråtåt
PFdity

PyödlIy

Pyödi|y

102

Pdhaa

Pito

serån s

reår
P}ddiy

62735'43slunnhfus
Pydd|y

N40Pyö4ny

JyrååJdr

Pyddily

Pyödit

ruusuråi råråajar

6

2707,61

Pyody
Pyölå|y

PyödiIy

P}ddiIy

Pltdiry
Pyödit

38
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PFdry

Py'åy

r3e%Iåkå PeRå rtrtrsubi rårååjal5 3s7s,0e susni

My|yt6k3n

M

Pyöråit

Pybdit
PyödiIy

svst'sst

Pydr€iry

i42 Prluåii.n Jåm6 Pållrahd
PyölåIy

Pyddry

Pyödily

144

Jårei@åait
P}ddi|y

PyötåiIy

P'ddiIy

rs

Ph 3jåmåu

Jai
Py.diy

146$ppååTuofrasHgkinki
Pydå]|y

souru v

PyödjIy

310:02106 714J7

l47BluhbJouroKankanp&i

Kåevåikedtåi

PFdry

Pyöråry

MPyö6y

Py6dily

Fåiurahri

PyddiIy

r50

vs$itr€i

rurc

Koryenpojår

Pyi'å]|y

E&xtt.u.r.kie.ros

39

Py6d]y

Pyölå]y

PFdity

PyödiIy

M

Pyödit
Jy1|ååråI

Pyodry

Pyd'åly

soduV3l2i:03162633'40
P}dlåiIy

ll4:0372650'45
'33*'45slunnhl!3
Pyöd]y

NP,tdi|y

Pydlå|y
Pyödily

Py.diIy

Fy6dy

Pyd'åly
Pyddny

160Kujaisuoi

Kankaanp€åi

Py.diIy

sibtyi*iPyodly

Py6dly
Py&åIy

la:09169,66'40

PyodiIy

40
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ru&ranrarräjal 5

zm,m sumh

PyölåiIy

lTTxujansuurda

Kankaanajäi

Kar€€nki€dåjd

Pydråiry

Läh!$jar

Pyitåry

Py.dit

PyölåiIy

0]m:000o'o0

JuoksuPM2]451523085'43

Fyöiåiy

Fyddly
sd|n v

226:11156 6vA6
3:31:42

242 12945

l94UBrlaoRehoPy'o|oy

Fyölå|y

PybdiIy

Py06iy

R3!a

5:13:422a3 g5A2

KaFaii

FFdry

ruusuran ralkaiat

5

I

70e,27

suini
Fyödy

PyölåiIy

Pyd€iIy

M

Pyödit

PyödiIy

r37 suidmån

Mdla

R'umån

rcrs€nki8iåiär

Pyödiry

Fyödy2:07:0342905'46
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4l

2l4An{laHåmurGikåipååi

(a@åikdåjåt

PyödiIy

202oiah&-Paika

Pldråiy

2r5 Pakånen Pekka Påtuta'ni

Py.diIy

PyödiIy

Pyd4ny

PjddiIy

204 ÄuGsmaa

Juuso Ldnånå

P,tdiy
FyödiIy

,05

PsimnJ4kko

Tw&ran

Ta

|aaj

Py.diIy
Ptsdiry

PyölåiIy

PyödiIy

Pyd'åiy

PFdny

FFdily
PyödiIy

PyödiIy

P!ndi|y

Pyödit

223

M

resoi Låss

Påjtrbhri

Pyö6iy

MPyodily

A'
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Pyölå|y

Pyörå]|y

241 xujaosuu

Maiur

Kanråånpåån

4i975'40slliijsiG

Kddmkbdjår

r!us!

an ra laajat a

Pydlå|y

PFrå ry

ru$bn rdbaia' 4

1163.30

sum

PyÖdiy

3r

Py6di|y

Pyödi|y

PydlA|y

2:u:43201,7o47

Pydlå|y

MP}ddi|y

PyölåiIy

P

153:46226 412A3

Pyölåiy

Pvödit

PydlåIy

Fydldy

ruusurånrarbjal4

2210,43

sumi
Pyöd|y
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srid.r F6tud

Pajurahrl
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Kuuden kestävyyslaj i n yhteiski lpai I u Suomessa
Ajankohta

Laji

07.02.

Luistelu
Hiihto

2'1.03.

23.05.
27.06.
08.08.

Matka
30 km
45 km
21,1142,2 km
30 km
71 km
'15 km

JUOKSU

Soutu
Pyöräily
Suunnistus

12.0S.

Paikkakunta
Tuusulall
Vuokatti(,
Tuusulal3
Keuruu
Nurmijärvi
Leml

i) Luonnonjääluistelu. l\likäli sää-/jääolosuhteet estävät luonnonjääluistelun, niin
kisa siirretään tapahluvaksi Oulun,

kylän tekojäålle samana päivänä.
Pariton vuosi, jolloin ensisijainen hiihtotapa on vapaa. Vapaan hiihtäjien ajat kerrctaan 1,06:lla, jonka jälkeen molempien hiihtotapojen tulokset yhdistetään.
3r
Puolima|atonin juosseiden aika kerrotaan 2,3:lla.

'z)

Alustava vuoden 2016 suunnitelma:
Luisielu
Hiihto

-

- Helsinki
Vuokatti

Juoksu Tuusula
Soutu Keuruu

Pyöråily - litti
Suunnistus - Håmeenkyrö

llmoittautuminen Kalevan Kierroksen ilmofttautuminen tapahtuu Kalevan Kierroksen www-sivujen www.kalevankierros.fi kautta ja maksamalla 50,00 euron maksu 25.01.2015 mennessä Kalevan Kierros
ry:n tilille Fl42 57BO
0750 17BB 45. Maksu sisältäå jåsenmaksun ja kitpaitumaksun.
Huomr Kalevan Kierros hyväksyy jäsen

ma ksun maksamisen Sporttipassillal

Kalevan Kierroksen joukkuekilpailun ilmoittautumismaksu on 200,00 euroa joukkueelta {enintään 6 kilpai jaa). N,'laksu sisältää henkilökohtaisen jäsenmaksun. Joukkueen jäsenet on njmettävä ilmoittautuessa, v ime stään
25.O1.2015.

Hankkimalla vähintään yhden u uden jäsenen, joka ei sisälly joukkueeseen, saat vapautuksen omasta iäsenrnaksusta. llmoita nimesija hankkimiesi uusien jäsenten nimet I\,4ikko Fagerströmille (mikko.p.fagerstrorn(at)et sanet.f )
llmoiitaudu kuilenkin edellå esiletyllä lavalla.

Jäsenmaksuun sisältyy mitali, kunniakirja våhintään neljä lajia hyväksyttävästi suorittaneille, eri sarloissa laettavat pa kinnot, vuosiki4aja tapaturmavakuutus. Vakuutus kattaa osakilpailut sekä niihin välittömästi liitlyvät edestakaiset kilpailumatkat.

Kalevan Kierroksen sarjat:
Miehel: Yleinen,

l\,,150, l\,,155,

[,160, M65, l\,470 ja M75

Naiset:Yleinen, N50, N55, N60, N65, N70 ja N75
Nuoret: alle 22 M ja N
Henkilökohtaisten sarjojen lisäksi jou kkuekilpailut enintään 6 henkisin joukkuein sekä miehiIe että naisilte.

Lisätietoja: wwwkalevankierros.fi ja hallituksen jåsenet.

