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Kalevan kierros ry
Julkaisija
Toimitustyöryhmä Kalevan kierroksen hallitus,
Hannu Saarinen
Taifto
Talena Oy
Paino
Offset Ulonen Oy
Painosmäärä
600 kpl
Kuvat
Leena Niemi, ellei toisin mainita

KALEVAN
KIERROKSEN
HALLITUS
Kalevan kierroksen hallitukseen ovat vuonna 2016
kuuluneet:
Puheenjohtaja
Sihteeri
Jäsenet

Osmo Ojala
llkka Kivi
Mikko Fagerström, Erkki Helminen,
Ari llola, Sanna Karjalainen,
Juha Nurmela, Olli-Pekka Pohjola
ja Anne Rasku

Muut, hallituksen ulkopuoliset tehtävät
Tulospalvelu
Ossi Sippu
Toiminnan
tarkastajat
Klaus Kuusi ja Risto Viitanen
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Puheenjohtajalta

Kalevan Kierros 40 v.
Kalevan Kierros tävtti tänä vuonna 40 v. Se, että tapahtuma on säilvnvt näin kauan
likimain ennallaan, on osoilus tapahtuman haastavuudesta la innostavuudesta.

Emme kuitenkaan ole ainoa yhdistys tai vapaaajan tapahtuma, joka on aloitettu 70-luvulla.
Yleinen vapaa-aika ja vauraus lisääntyivät 60-70
-luvuilla niin paljon, että yhä useammalla ihmisellä
alkoijäädä aikaa, tarmoa ja tarvetta tehdä muutakin kuin leivän hankkimista. Esimerkiksi vielä
vuonna 1981 oli Suomessa vasta yksitäysmittaF
nen go fkenttä.

Kieroksen alkuvuosina ei oltu yhtä järjestäytyneitä
kuin nykyään, mutta jo varsin nopeasti Kalevan
Kieros saavutti sellaisen koon ja tason, että vuosijulkaisuja voitiin alkaa toimittaa. Verkkosivuillemme
on tulossa lähiaikoina luettaviksi kaikki menneitten
vuosien vuosijulkaisumme, työ, josta voimme kiittää Osmo Perkamoa.
lhmisten lisääntynyt vapaa-aika ja sekä taloudelliset että yhteiskuntamme resurcsit ovat tehneet
mahdolliseksi Kalevan Kierroksen kaltaisen tapahtuman. Ei niin, etteikö mm. luistelu olisi luonnonjäällä mahdollinen, mutta kaikki, jotka ovat näitä
luonnonjääkisoja olleet kisaamassa, tietävät, että
olosuhteet vaihtelevat äärimmäisestä pakkasesta kihnuttavaan vesisateeseen. Niinpä erityisesti
luistelu on laji, jossa rataluistelu takaa parhaaten
kilpailujen läpiviemisen. Seinäjoki odottaa jo meitäl

kilpailu, jossa jokaiseen osakilpailuun on osallistunut yksi haastejoukkueen jäsen.

Kisa oli kutsuftujen, osin varsin nimekkäitå jäseniä
sisältävä, joukkueiden haastekisa: kuusi joukkuetta, joista kussakin kuusi jäsentä ja jokainen tehnyt
yhden osakilpailun. Sen tulokset ja tapahtuman
ympärillä tehty työ ovat nähtävillä verkkosivulllamme ja Facebookissa. Onnea haastekisan voittaj e
IBD Cycling -joukkueessa.
Enemmän vuosien varrella tehdyistä urheilusuor tuksista ja poimintoja tapahtumista on luettav ssa
sisäsivuilta.

Tämän vuoden tuloksista
Tämän vuoden kierroksen voitti ensi kertaa
Markus Välimäki, vaikka hän jo lähellä on ollutkln,
Juha Lehtonen loppunousu ei ihan riiftänyt ja Toni
Pikkarainen saavutti kolmannen sijan. Naisten
paras oli Elina Kilpeläinen ja seuraavat sijat meniväi Johanna Herraselle ja Heli Hakalalle. pronss n
oltua tiukka kisa. Paljon onnea voittajillel
Täydelliset tulokset on luettavissa toisaalla lehdessämme ja tietenkin verkossa-

Yhteistvökuvioista
Vaikka Kalevan Kierros on pääpiirteissään säilynyt
samalaisena kestävyysurheilutapahtumana kuluneet 40 vuotta, on kuitenkin tapahtuman luonne ja
sen järjestelijät keksineet jatkuvasti uusia innostavia tapoja asian esilletuomiseen. Tänä juhlavuotena Kalevan Kierroksella on ollut perinteisen
kuuden lajin kierroksen lisäksi joukkueiden haaste-
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Olemme tänä vuonna alkaneet tehdä myös yhteistyötä Pajulahden urheiluopiston kanssa. Se on
meille erittäin sopiva kumppani, koska se on helposti saavutettavissa ja asiantunteva henkilökunta
auttaa meitä oikeiden suoritustekniikoiden kanssa.
Kuten vuosikokouksessamme olemme nähneet,
on myös kuntotestaus yksi tarjotuista palveluista.
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Pajulahti taioaa meille hyvät puitteet urheiluun ja
rentoutumiseenHaluan myös kiittää Hannu Saarista kierroksen
eteen vuosien aikana tehdystå työstä. Hänen tuotoksistaan olemme saaneet nauttia niin Facebooksivujemme kautta videoina kuin tämän julkaisun
teksteissä. Hannulla on jo lähes 100 Kalevan Kierroksen osakilpailusuoritusta ja hyvä ote eilaisten
tunnelmaklippien kuin myös vakavampien aiheiden
parissa.
Sitten vakavampaa asiaa: jälleen kerran on syytä
korostaa, että urheilukllpailussa on korostunut
onnettomuusriski. lvleidän lajeissamme kaatuminen kilpailuissa on varsin mahdollista ja yleensä
vakavimpana asrdna tällöin on päänsä lyörn,.len.
Araoa laji.lossa Kalevan K;efioksella eiedes
pääse kilpailemaan ilrnan kypärää on pyöräily,
mutta sekään ei pelasta kaikelta.
Haluan kofostaa, ettå emme ole yksin radalla ja
johaisen kilpailijan or mieluummin hidastettava
vauhtia kuin aiheutettava onnettomuus. Kun kirjoitan vuoden 2017 vuosikirjan tekstiä toivon, että
kiertäjät ovat pystyneet välttämäån onnettomuuksia kilpailuissa ja myös haioituksissa. Seuraava
kilpailumme on luistelu Seinäjoella vajaan kolmen
\uukauden päästä. Aloitlakaamme varovaisuus
sieltä.

puheenjohtajamme useampana vuonna ja sekä
lu,stelur että soudun osakilpailuvastaavan tehtävissä ollut Eftki H-alminen jää seitsemän hallitusvuoden jälkeen pois. Samoin pois jääviä ovai
vuodesta 2012, viimeksi pyöräilyn ja suunnistuksen lajivastaavana uurastanut Sanna Karjalainen
sekä vi'meiset kolme vuotta täsmällisesti tiedotuksen vastuuhenkilönä toiminut Anne Rasku. Heitä
odottavat muunlaiset haasteet. Kalevan Kierros ja
sen jäsenet ovat saaneet osallistua erittäin hyvin
järjestettyihin osakilpailuihin ja tästä suuri kiitos
kuuluu osakilpailujen vastaaville.
Nykyisessä hallituksessa Juha "Jupe" Nurmelan
ideageneraattori toim'i kymmenen kertaa nopeammin kuin mitä ehdimme panna asioita toteen. Afi
llolan vastuulle on ollut helppo jåttää hiihdon järjestely. Sihteerimme llkka Kivi on jälleen ollut yksi
hallituksen työn kulmakivistä ja hänen panoksensa
kierroksen toiminnan eteen on ollut mittavaKalevan Kierros on ennen kaikkea url-teilutapahtuma ja keståvyysurheilu on kaikkien tahtona ja
tavoitteena, on sitten tähtäimessä kierroksen voitto
tai itsensä haastaminen.
Urheilullisuus niin huipputasolla kuin muillakin on
tunnuksemmeja vaikkapa 50 km hiihdon tai 15
km suunnistuksen maaliintulijoista jokainen tietää
tehneensä ison urakan.

Hallituksesta
Kalevan kierroksen hallituksen ensisijaisena
tehtävänä on osakilpailujen järjestäminen seuran
jäsenille.
lvlutta ilman nettisivustoa mikään ei nykyään toimi
ja tänä vuonna on erityisesti uusittu verkon käyttöliittymää älypuhelimen käyttöön sopivaksi. Seuraavaksi vihdoin integrojdaan forum, eli yleisönosastomme sopivaksi muun järjestelmän kanssa.
Suuri kiitos joukkuetoverilleni Olli-Pekka Pohjolalle
ammattimaisesta otteesta seuran verkkosivujen
uudistamisessa.

Hallituksessa tapahtuu tulevana vuonna vuotena
va|sin iso muutos, kun neljä pitkään toiminutta
jäsentä jättää tehtävänsä. Kirjanpidostamme 14
vuotta huolehtinut ja vuosina 2001 - 2008 puheenjohtajana torminul Mikko Fagerstföm jaä pois
hallituksesta. Hänelle mitä suurimmat kiitokset
kierrohsen eteen tehdystä suuresia työstä. Vara-

Kevyitä
kilometrejä ja
menestystä
kaikille

vuoteen 20'17,

Helsingisså

15.10.2016
Osmo
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Tef.sll lkka Kivi

Kierrosvuost 2016
Vuosi 2016 jää aikakirjoihin Kalevan Kierroksen juhlavuotena. Pauli Arbeliuksen luoma kestävyysufi eilun
moniottelu vietti iuhlavuottaan. kun suoritettiin historian 40. Kalevan Kierros.
Kun uusi kierrcs pääsi a kamaan, oli hieno havaita, että jäsenmäärä oli kasvanut selvästi edellisestä vuodesta. l\,4ukana oli ilahduttavasti paljon ensikeftalaisia, mutta myös usea taukoa pitän)4 kiedäjä palasi mukaan
juhlistamaan tasavuosia.
Urheilullisesti vuosi kulkitotuttuja uomiaan, nytjo neljännen kerran nykyisten sääntöjen mukaisilla matkoila
ja kaikki kiertäjät myös samoilla matkoilla. Koska lajimme tapahtuvat ulkoilmassa, niin osakilpailuihin osui niin
hienoja kuin vähemmän hienoja kelejä, mutta kaikesta taas selvittiin kunnialla läpi.

Kärjessä, niin naisissa kuin miehissäkin, kä)'tiin tiukkaa kilpailua loppuun saakka, mikä on hieno asia. Samalla rivikuntoilijat saivat tilaisuuden verrata itseään kierroksen parhaimmistoon.
Kalevan Kierroksen voiton vei Viialan Virin lvlafkus Välimäki, joka on pari keftaa aiemminkin hätyytell)4 kärkisijoja ja ollut ennen suunnistusta vähintäänkin iskuetäis!rydellä johtopaikasta. N)'t hän onnistui myös suunnistuksessaja pystyi säillttämään johtonsa loppuun saakka. Edellisten vuosien voittajat Juha Lehtonen ja
Toni Pikkarainen kävivät tiukan kisan kakkossijasta päätyen Lehtosen eduksi niukalla viiden pisteen ero la.
Naisten kilpailussa Kuusankosken Urheiluseuran Ellna Kilpeläinen hallitsi kisaa käy'tännössä koko vuoden,
mutta Johanna Herranen oli aivan iskuetäisyydellä vielä pyöräilyn jälkeen. Kilpeläisen huippusuoitus suunnistuksessa ei jättänyt jossifteluille sijaa. Näin kahden vuoden takainen voittaja palasi tauolta jälleen voittajaksi.
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Perinteiseen tapaan luistelu käynnisti Kalevan
Kierroksen juhlavuoden. 30 km:n luistelu suoritettiin Helsingin Oulunkylän tekojäällä, kuten
niin monesti vuosien varrella aiemmenkin. Parin
asteen pikkupakkanen olisiollut hieno keli kisalle,
mutta kova, lähes myrskyinen tuuli haittasi kisoja
ja esti huipputulosten syntymisen. Jos jotain positiivista säästä haluaa sanoa, niin se sentään pysyi
samanlaisena koko kisapäivän. Siten kaikki erät
voiriin viedä läpi tasaverlaisissa olosuhteissa.
Hels ngln Tyoväen Lulste ijat suori!tuvat kisajärjesiely stä
vuosen luomal a rutiinilla. Pienet moittautumiseen lilttyväi
epäselvyydet k usasivat multamia kiertäjiä, multa asiat saatiin
jäleslykseen hyvissä ajo n ennen kisaa.

Kalevan Kierroksen pånostuksel tunnettuuteen ja markkinointiin näkyvät luistelun åhlöv ivala. fi,4alkaan lählinoin 330
uislelijaa, joista moni oi ensikerlalainen.
Luistelun kärkiolitaas lutun ooinen. Juha Prittisen voitto tok
oliodolettu, muita ero toiseks tuleeseen OssiSippuun ol
y äl1ävånk n suuri. 2015 kokonaiskilpaiiun volttaja Juha Leh
ionen aloitt voiton puolustamisen ko mossjalla eikä anianlt
lilkaa silmaå kanssakilpailijoilleen.

la y i 100 pislettä. 2014 voittaja El na Kilpeläinen lek vuoden
tauon lälkeen paluun kierrokseleja avasikåuden hyvättä
suofituksela sijoitiuen kolmanneksi.

Juhlavloden kufniaksl Joun Nurminen, Juha Lehtonen ja
OsslSippu olvat ideoine,öl Kalevan Kerroksen sprint n', jos
sa tavoilteena oli kerätä kisavuorokauden aikana mahdoltisim
man paljon aj kilomelrelå.
sippu ja Lehtonen tyytyivät 'vain" lulsteemaaf oman e€nså
isäks yhdessä ylimäälä sessä erässä. Nurminen avasisprint
l'nsä råva \dsli lJrslele iåssa jo" a ses(å {ur dessd e.ässä.
Yhteensä siis 180 km. Oma Kalevan Kieffoksen erä hänettä
olikolmas, jolen hänelä olijo kaksi verryitetyerää lakana.
Siitä hLrolimalta aika 54.19 ja kisån seitsemäs sija.
Kalevan Kerroksen mafkkinoim seksi laajemmin erilalsissa
kesiävyys|]fteilupiireissä sekä myös j! kisuudessa ideoiiu
Haastekisa starttasi myös luistelussa. Haastejoukkueetotival
nimenneeuvåNänneet joukkueisinsa eriyhteyksistätunnettu
ja henkilöitå.
IBD Cyclingin kierläjilek n tuttu lu isieluspesial sti Robert
Brandl tekiselvää eroa mulhin joukkueisiin. Brandtieki kisan
nopeimman ajan, mulla kiertäjen kir maålihyvilykset nostivat
Juha Pritlisen hänen ede leen.

Finnt athlon n [4ichael Quarshie, paremminkin tunneru
a merikkalaisen jalkapa lon paista, tutustuiluisieluun ähes
ensimmäistä kerlaa elämässään, mutta s nn kkääslimies
maaliin selvis. Alka 2.32.06 mahdollisiaa kovat lutospafannuksetiulevina vuos na.
Kokonaisuulena l!istelulapahiurna vaslasi odotuksia ja nytjo
muutaman kerran kåytetly kärkilulste ioiden sijo etu er eriin.
sekä kiimaa ien hyviiyssekunn t ovai tehneet tajin selta seksi,
että sen iuloksilla on merkitystä, kun ratkotaan kokonaiskitpai,
lun kärkisijoja.

Kärjen tilanteet Iuistelun jälkeen
I\,4iehet

51:53

1000.0

Robert Bhndt vetää, perässä Juha Pittinen, Rauno
Hakala, Toni Pikkarainen ja Antti Korkeakangas.
Kuva: llkka Kivi

2. Ossi S ppu

53:19

966.86

3. Juha Lehtonen

53:51

954.76

Nalsten kisassa 2015 kokonaiskilpailun voittaja Kirsi Korpijärvi
aloiltiiittelin puolustamiseniodelisella hu ppusuoriluksella.
Koko joukon 12. nopein a ka ja y i 900 pislettä on sellainen
suoritus, joka kerloo kaiken oleelisen naisen uislelutadosta.
Eroa Johånna Herraseen kedyimelko ta*kaan viisi mifuuttia

Naiset
56:03

906.07

2. Johannå Henanen

1:01:06

801.16

3. Elina Kilpeläinen

1:04:02

744.14

1. Kirsi Korpijärvl
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Maa rskuussa kierläjäL kokoontuival kolmatta ja
tållä erää viimeistä kertaa Vuokattiin hihto-osuudelle. Kisa suoritettiin osana Vuokatti Hiihtoa, joten
mukana oli runsaasti muitakin hiihtäjiä kuin vain
kiedäjiä.
l\,,luutaman asteen pikkupakkanen ja aurinkoinen keväitalven
påivä lovat hienol puitteet lapahtumalle. Vuokat n olosuhteet-

lisla. Se kostautu ja hän joutu taipumaan Välmäelle 25
m nuuttia ja låhes'160 pistettä.
Nåisten kilpailussa Tytti Pelkonen pitikovinla vauhtia voittaen
Johä1nå K pe aiser rulsadlla v de d rinJu( la Vapda la
h ihtånyl Katja Våisän-.n sjoitlui koimanneks niukasti ennen
E ina K peäistä.

Kirs Korp järven joudultua jäämää n pois kisasia vl me tipassa
kokonaiskisan kärkeen si rtyl Johanna Herfanen, mutiaTytti
Pelkonen oli vain neljä pisteitä jäljessä. E ina K pe äinen

han oval takuuvarmasti hyvä1, joten mahdollisla kisasuorituksen epäonnistum sta eivo ainakaan lalujen piikkiin laitlaa.

säilytti kolmossllansa 14 pistettä Pelkosesta.
Kierroksen hiihdon vuoroiteluperaalteen mukaisest nyt ensisjainen hiihtoiapa o i pefinteinen ja ähes kaikki kärkiklertäjäi
o ivat valinneet sen hiihtotavakseen. Lopuista iso osa valltsee
sitten sen tse le mieluisirnman hiihtotavan.

Vapaalla kovinta vauhta pitivät Ollpekka Ka ar, Sanr Jukka
Håmä äinen sekå Hend Nieminen. Naislssa parhaat vapaan
hiihtäjät olivat Katja Väisäsen lisäksiTaru Schroderusja Virc

Ennakko-odotusten niukåisesti t\4arkus Välimäk pili kovinta
vauhtaja vo tti ylivoirnaisest . Eroa Juha Nyyssoseen lul seil
semänja puoliminuutlia. Sama la Välimäki noLrsiluislelun T3.
tilata kierroksen kä een. Juha Prttinen putos toiseksi, mutta
va n vajaat yhdeksän pisteträ vällmäkeen. Ton Pikkarainen oll
hihdon kolmasja nousi myös tulokslssa koLmanneksi.
JLrha Lehtonen ol kesklttynyt lalven aikana enemmän toisen
lå siin kestävyyslajeihin ja hiihtohatoittelu oliollul m nimaa

Haastekisasså nähiiln mielenkiintoisia iutiavuuksia. IBD CyclginjoLrkkueen hiihtälänä oi yl 20 m:n kuulaniyöntäjä Conny
Kårlssonja Pelts n Puhuvlen Ko ienjoukkueessa kapieeni
llikko "Pellsi" PeLtola itse suorittiosuutensa. Petsln osalta
Kalevan Kierroksen 45 km olikuitenkin vastå alkuverrytteLy
sillä hänjatkoivelä Kainuulaisen Sprntif, 120km,maa n

\

a

Vuokatti Hiihdon lähtöruuhkaa, joka
kuitenkin va6in nopeasti helpotti.

---..
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Karlsson n sairastuttua Vasaloppetssa ei hän ollut vielä
täydessä iskussa Vuokatissaja Fitran Kalle Kotiranta veijoukkueensa kärkeen, vaikkaantoi lasoitusta hiihtämålä vapaala.

Jouni Nurminen ja Ossi Sippu jatkoivat omaajuhlasprntt
ään. Sippu suorittamala saman Kainuulaisen Sprintin ku n
Peltsi Peltola. Numinen sen sijaan pistivelä pårcmmåksi
luplaamalla, elihiihlämällä 240 km, jostå ensimmäisen 45 km
väliaika siis t!liKierroksen tuloksiin. Kello oli piikällä aamuyön
iunieja, kun Nurmisen urckka tulipääiökseen.
Talvilåjlen jålkeen lähdettiin vielä melko tasaisissa asetelmis,
sa kohden kesälajeja. Kisatsekä miehissä etlä naisssa olival
hyvinkin auki.

Hiihdon kärki sekä tilanne kahden lajin
jälkeen;
I\,4lehet
1. lv4afkus Välimäki

02:O5:41

1000.0

2. Juha Nyyssönen

O2.13:14

94S.76

3. Toni Pikka|ainen

O2:15.48

932.76

Tilanne kahden lajin jälkeen, mleh-.t
1. N,,la|kus Välimäkl

1899

2. Juha Prittinen

1891

3. Toni Pikkarainen

1868

Naiset
1. TyltiPelkonen

2.38:21 799.32

45 km matkalla tarv itaan enetgi a a. J a rmo

2. Johanna Kilpelåinen

2:43:39 770.72

taydentZimässä energiavafastoaan.

3. Katja Väisänen

2:23:58 734.27

Tilanne kahden lajin jälkeen, naiset
1. Johanna Herranen

1447

2. T!4ti Pelkonen

'1482

3. Elina Kipelåinen

1468
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Kierfoksen kesäkauden avasi vuoden kolmas
osalaji, juoksu. Tuusulanjärven maratonin yhteydessä suoritettu tapahtuma keräsi yli 300 kiertäjää
paikalle. Nä stä valadt 50 oåät! lähteä täydere
matkalle. Siten maratonin juoksijoiden osuus oli
hieman vajaat 20 %, joka pienoisesta kasvusta
huolimatta noudatteli aiempien vuosien osuutta.
P vipoutainen, mltia aavistLrksen liian lämmin sää k usasi
etenkin maralonin juoksioila, lotka kaipasivat sieniå malkan

nl a, kun AkiYllalo ja Jaakko Liukka ajäivät lähes yhdeksän
m nuutiia. Pikkaraisen aika kovassa ke ssä painuiniukast
ko men tunnin he kommalle puolelle.
N4afkus Väl mäki pyslyi jalkavaivoista huollmatlalLroksem€an
puolimaratonilla y ivo maiseen vottoon. Ollpekka Kailarijä

ne isen minuutlia la Pyry Ketiunenjo kahdekssen rninuut
tia. Huolmatta kovasla "sakkokertoimesla" Vä imäki hävis
Pikkaraiselle vain kymmenen pisteitä, joten kokonalskilpa

Lrn

kädessa ero kutisluivain vähän

varfe le viilennykseksi. Mulrlen kisajärjestel,{ loirnival moif
teettomastila våstås val hyvin odotuksia.

Naisten maratonin nope n o i hiihdon epäonnekseen vä in läf
tämään joutunlt Kirs Korpijärvi ja seuraavlna Katåri na N,4ann

Tuusulanjärven reiit on lopun nousujen vuoksi kohiuul isen
faskas, etenkin mafaloona reille ja fetillä e juuriennätyksiä
tehta la, mutta siiiä huo imatta kovia aikoja kärki iek.

Naisien puo imaralonila kovinta våuhtia pit Taru Schroderus
(d noillåan Ni-a Ljurqv sr Såpåånld_a lonaIanro

l\,4afkus Välmäen ja Toni Pikkaraisen odoteilu kaksinkamppai

lu maratonila jäinäkemättä, kun kovia kevätjuoksuja tehnyt
Välimäkl joutul jalkavaivojen vlroksi vaihtamaan viime hetkellä
puol kkaalle. S ten P kkafalsele ei löytynyt haasiajaa marato-

l0

Kokonaiskilpaijussa jroksu n jä keen kärlessä latkoi N/larkus
Vä imäkl kannoillaan Ton Pikkaralnen ja kolmanneks noussut
Sami-Jukka Hämä äinen.

$4 x.rcu-n kierros

t\
Mikko Y|önen maratoni ä
pees aa pu ol imafatoonarcitä
Veli-Malti Tiitinen (1671) .
ja Leena Noromaa (1704).'.

Naisten kisassa kärkipaikka vaihiuija E ina K peläinen nappå
s sen niukast ennen Johånna Herasta. Anne Rasku nousi

Kärjen tulohset närset, maraton
1. K

rs Korpllärvi

2. Katariina Manni

Haastejoukkuekisassa kov nta vauhta piti Fiiran Sampsa
Puikkonen ja vankisl sama a loukkueef johtoasemaå. Pet
si. Puhuvien Koiren Riikka Pynnösen maratonaika 3:22r03
kannattaa huornioida. Haastejoukkue d-.n ksassa loisena
Fitran lälkeen on BD Cycling yl 300 pisiettä jääneenä.

Juoksun kärki.ia kokonaistilanne kolmen lajin
jälkeen
Kärlen tu okset rnaraton, m ehet
'1. Ton Pikkaraifen
3r00r05

Yliiao
3. Jaåkko Luukkala

2.

Ak

1000.00

3:08:57

958.18

3:08:59

958.10

Välimäk

Kaiari
3. Pyry Keltunen
2. Ollipekka

1:19:08

990 77

1:23:16

946.55

1:27:26

944.14

Kärlen tu okset puolimaraton, na set

Schroderus
2. Nina Ljunqv stsarpa ranla
3 lona Lainio
1. Taru

nen

3. Sam -Jukka Hämä

peäinen
2. Johanna Herrcnen
3. Anne Rasku

2873

äinen

2768

@'<.t.u.n

1:37:02
1r38r16

1:41:59

Tilanne kolrnen lajn jä keen, naiset
1. E ina K
2178

Tilanne ko men aj n jä keen. miehet
T. llarkus Vä imäki
2a1g
2. Toni Pikkara

3:44:41

4:00:05

Kärjen tLrlokset puol maraton, miehet
1. N,4arkus

3:41 45

kierros
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21A5

Neljäs osalaji soutu suoritettiin 2.7. Keuruulla
Keurusselän Soutajien erinomaisesii järjestämänä.
Sää, jolle järjestäjät eivät mitään voi, oli erittäin
tuulinen ja aallokossa sen myötä varsin haasteellinen. Keli pysyi samanlaisena koko päivän, joten
aamu- ja iltapäivälähdöissä olosuhteet olivat hyvin
tasapuoliset.
30 kmin kisassa olimukana lähes 300 kiertäjää, joisla kol
mannes suorilti u€kan yksinsoutuna ja loputvuorosouluna.

Kovasla kelislä johtuen hyvät soutaiai pystyiväi lekemåån
eroja vähemmän harjo telleislin. Edellisen vuoden loistokeLiin
verrattuna rnyös ajat painuivat huomaltavasii heikommiksi
tånä vuonna, käienkin osalta parikymmentä m nuuttia. Myös
kesket4täneitå oli huomattavasli normaa ivuotta enemmän.

Yksinsoud!ssa haastejoukkue Fitran kiertäjille vanhastaan
tuttu l\,4ikko Lahtila Juha Lehtonen kävivät tiukka kisaa vortosta. Puo imatkassa Lehionen oLiminuuUn verran edelä, mutta
loisellå kieffokse la Lahti puristi väkisin ohitu len maali n puo i
minuuttia ennen Lehtosta. Lehtoselle siis 1000 pisietiä. Seu
måvina Ossi Sippu ja Mikko Ylönen. !ltapäivän lähdössä Toni
Pikkarainen tek myös hyvän soudun ja sijolttul neljänneksi.
Naisten yks nsoudussa nopein oliJohanna Heffanen ja seuraavlna Anne Rasku ja Anjå Vehman.

l\4iesten vuorosoudun nopein påi oliJuha Hlnkkanen ja Janne
Peippo seuraavina Juha Prittinen ja Markus Vä irnäklsekä

Jarmo Vallija Rauno Hakåla.
Naisten vuorosoudun kovinla vauhtia pilipafi Elina ja Johanna
Kilpeläinen kannoillaan N/arja Liisa Sålonen jå Eiti Kanlola
sekä Kali Juut ja Pirkko Pennala. KipeLäisten vauhti o i nlin
kovaå, että huolimatla vuorosouiajien 12 minLruiin aikasakosta
he korjasivat korkeimrnåt pisteet.
Kokonaiskilpailussa nejän lalin jälkeen johtopalkal e siirtyi
Ton Pikkarainen. l4arkus Vä irnäki putosi to]seksija kolmanneksi nousi Juha Lehionen.
Naisten osalta kokonaiskilpailu n johdossa soudun jä keen
jarlaä l-lnå Krloelärnen (arno laan Jol-an1a Fe-a_erja
Anne Råsku. Kokonaiskilpailun voittotaiste usla t pahtiT)'it
Pell onen. loka joJiL leske)/rlämåä'1 pJolnalkås.å.
Haastejoukkueklsassa kovinla vauhtia siis souil Fitran M kko
Lahti ja vanklsti samalla joukkueen johtoasemaa. Haasiejoukkueiden kisassa toisena oli Fitran jälkeen LBD Cyc ing, ionka
soutajå Tommy Korn souti haastejoukkueista ioiseks parha ten. A un perin he dän joukkueensa kapteenin, jääklekkoilja
Teemu Ramsiedtin, pitisoutaa. Hän ku lenkin joLrtul mLrutama
päivä aikaisemmin lähtemään u'rdeniyönaniajan palveluk-

Haastejoukkueiden osalta soutu osoitlaului hankalaksi laliksi,
sillä puolet soutajisla jouiui keskeyttämään.
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Elina ja Johanna Kilpeläinen näyttivät, että myös vuorosoutajat
ai kas akosta h uo li matta.

pystwät haastamaan yksinsoutajat

Kuva: llkka Kivi

Kärjen t!lokset yks nsouiu, miehet

Tuloksel yksinsoutu, naiset

1, Juha Lehlonen

3:O7:42

2. OssiSippu

3:11:52

3:47.O2

3. fi/ikko Y önen

3:14:44

4:OO:22

Kärjen t!lokset vuorosoutu, rniehet
1. Juha Hinkkanen ja Janne Peippo

3:06:52

Välimäkija Juha Prittinen
3. Jarmo Vallija Rauno Hakaa

3:09:08

2.

N,4afkus

3:1141

Tianne neljån lajin jälkeen, miehet

1. Johanna Heffanen

Tuloksel vuorosouiu, na set
1. Johanna Klpeåinen ja Elina Kilpelä nen
2. Måda-Lisa Saonen ja Etti Kantoa
3. KatiJuutija P ftko Pennala

3.42:35

3:23:09
3:42:42
3:49:23

Tilanne neljän lajin jälkeen, naiset
3798

1. Elina Kilpeläinen

2899

2. lvlafkus Välimäki

3784

2. Johanna Heffanen

2756

3. Juha Lehlonen

3706

2672

t'taisten yksinsouaun vo ittaja Joha nna Hetn nen

kiäntymässä toise e kierrokselle.
Kuva: kka Kivi
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Pitkään jatkuneen koleuden ja sateiden jälkeen

kesä oli uudelleen saapunut ja Kalevan Kierroksen viides osakilpailu voitirn suorittaa hienoissa
kesäisissä olosuhteissa. Pyöräily suoritettiin aiemmista souduista tutuksi tulleessa litissä, Kausalan
Ravilinnan toimiessa kisakeskuksena ja Kouvolan
Pyöräilijörden isännöimänä. Rajamäen mäkisten reittien vastapainoksi Iitti tarjosi tasaisempaa
menoa 66 km reitillä. Toki loppumatkaan osuneet
muutamat mäet koettelivat, mikäli alkumatkasta oli
pitänyt liian kovaa vauhtia.

Kokonaiskilpailussaviiden lajin jälkeen johtopaikalle palasi
[4arkus Välimäki. Juha Lehtonen nousiloiseksija soudun
jälkeen johdossa ollutToni Pikka€inen putosi kolrnånneksi.
Naisten kokonaiskilpailussa kårjessä jatkaa Elina Kilpeläinen,
mutta Johanna Herranen kavensi eroa ja suunnistukseen
naiset iähtevät vain 17 pisteen erolla. Hu ppupyöräilyn tehnyt
Hell Hakala nousikolmanneksi kolmen pisteen ero la Anne

Haastejoukkuekisassa kovinta vauhtia pili Ftran Juho Saarinen, joka tekikoko klsan kovimrnan tuloksen åjala 1:28:28
ja vankisilsama la joukkueen johtoasemaa. IBD Cyc insin
Alexander Slubb ajoi ajan 1 :43:1 6 ja piti selvästi joukkueensa

Aika-ajona suorltetun kisan käiessä kä!'tiin liukkaa kamppaiua voitosla. Nopeinta vauhtia ptiedelisvuoden tapaan Juha
Lehtonen, mutta Petteri Hannula plsti Lehtosen todella tiukoileja miesten eroks kirjatiiin vain seitsemän sekuntla. N,'lafkus
Välimäkikään eljäänyt voittajasla kuin 53 sekuntia. Nämä
kolme erottautu ivat omaksi kolmikokseen, josta Juha P ltinen
jäi jo kolmaila minuutlia.

Kilpailussa iapahtu i valitettava onnetlomuus, kun lakaa lullut
pyöräiijä osui ohitettavaan kanssakilpail jaa nsa. Onnettomuuden seurauksena loukkaanlunut pyöräilijä jouiui sairaalahoi
toon ja ptkä le loipumisjaksolle.

Naisten kisassa Heli Hakala teki todellisen mahtisuorituksen
voittaen loiseksitu lutta Katla väisäslä runsaal kahdeksan
mlnuuttia. Hakalån sijoitus kokona iski pailussa oli komea 18.
Johanna Heffanen ol koLmas parisen rn nuuttia Väisäsen

Kalevan Kieffos on saanut myös palauletta muilia iellä liikkujilia liikennesääniöjen noudatlamattomuudesia. Trcktoria on
ohitettu oikeålla,joka on påitsi åärimmäisen vaarallsta myös
liikennesääntöjen vastaista. Pyöräilykisa tapahtuu y eisillä
teillä, eikä liikennettä voida kisan ajaksisu kea. Liikennesääntöjen noudattamisesla huomautetaan myös kilpailuohjeissa ja
ne pitiiä otlaa vakavasi .

Kilpal ijol ta toivoiaan tarkkaavaisuuita efityisesti ohitustilantelssa, jotta vastaavilta iapahiurni ta jaikossa vällytään.

Kärj-an luiokset, miehet

Lehtonen

1:36:08

2.PetteriHannula

1:36:15

Väl]mäki

1:31:01

1. Juha

Lähtövuoroa odottamassa Teemu Tukiainen,
Lasse Mikkelsson ja Mari Koivunen.

3. l,,larkus

Kärjen tulokset, naiset
L HeliHakaa

1:45:47

2. Kalja Väisänen

1:53:58

3. Johanna Herfanen

1:55:49

Ti anne viiden lajin jälkeen, miehet

Vålimäki
2. Juha Lehtonen
3. Toni Plkkarainen
1. l\,4arkus

4774
4706
4688

Tilanne viiden lajin jälkeen, naiset

Kilpeläinen
2. Johanna Heffanen
3. Heli Hakala
1. Elina
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3673

3428
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Juhlavuoden päätöslaji, suunnistus, suoritettiin
25
Pämeenkyfossä P rkan uran rraasioissa
Kyrös-Rastln isännöimänä. Kilpailukeskus sijaitsl
Pirkan Hiihdosta tutulla Lintuharjun huoltopisteen
vieressä sijaitsevalla laavu la. K sa saatiin käydä
erinomaisessa syyssäässä, auringon paisteessa ja
rd,Ipuu dörd.

I

K san nopeinia vauhtia plti Jaakko Liukka a,lole seuratover
AkiY ita o hävsivain ko nre seklrnilå Kolmaftena maaliin

5cdoJiPa\rRoropårren 9 >e-J

lia v ra

olej;åree-d

Naisien yllvolma seslikov nta vauhtia piti Elina Kilpelåinen
joka lätt kakkoseks sijoitt!nulta llona Lalniota runsaal 11
mnuuita Vrp Rehmålolikolmas parisen minuultia La nioLe

Klsaan låhdetti n kutklttavisla t afle sta niin m eh ssE kuin
na sissak n. Erjnomais na suunnistajina tunnetll J!ha Lehto
nenja Ton P kkara nen lähtivät vajaan 20 m nullin lakamat
ka la Markus VäLimäkeen, joka liedetään kaks kkoa epävar
memmaksi suunn stalaksi.

Naisten kokofaiskilpailLrssa voiion vei Elina Kilpelä nen joka
lostavan suunnisluksensa ansiosta kasvatti eron Johanna
Heraseen ähes 180 psteeseen. Kolmannesta stasia käyiiin
tiukka kamppailu, kun Hel Haka a pystyi pitämään kolmannen
sljansa vajaala neljä lä pislee lä ennen Anne Raskua

Tä lä kerlaa k'r tenkin 15 km radala suortelulla radal a
Vä imäk pystyl hyvään suortukseen la pystyilopa pltämään
klsassa Lehiosen la Pikkarå sen takanaan Siten kokonais
kllpa un voilto tull selvälä erolla Lehtoseen, joka onn stui
pltämään P kkara sen takanaan v den psteen ero a.

Joukkuekisoissa

aajat uus 201 s voitionsa ja na
len Ur errJ,FJr" ol ylrö-er n 1-

TL ! su an Tal

'd lo

Haastelou kkuek sassa ähdetliin F tran se vässä jolr dossa
päätöskisaån Normaal suorituksella heidän ankkurinsa l/larko
Väisäse lä pit ollå helppo työ varm staa ksan voitto. Suun

Katevan kierros

kdrL_ lLonleelsd jo-hlJeele. jo-ha
suorlus hy ätt n. IBD Cyclngin Tuomo N,läkelän vauhti kisån
kovinta la r ittisiihen, etlä joukkue nousiHaasteksan voitta
jåks . F lra läi 270 pistetlä, mutta pysty ku ten kin sijoittu måan
Håastekisan kåkkoseksi.
n

,tL>h-itelk1rdy.l

Kålevan Kienoksen suunn snrsradan laatiminen on me ko nen
pähkinä mtamestårile, koska kiertålåt muodoslavat me koisen
hetefogeen isen joukon sekä lkäjakaurnallaan että suunnislus
taidoiltåan. Valkka 80 vuotiaan suunnistustaitoollsi erin
o'1ä.<'å luollåa ei_ålhd elaa hanldlis>a add. oissd -o' sa
30 vLroliaan tåvo n. Toisaalla joillekin kartan hahmottam nen
on y ivoimainen tehtävåja va kka fysiikka on huippu uokkaa,
niin raslin löyiäm nen e vain tahdo onnistua.
Tåmän vuotinen rcta o ipefiaatteessa vaikeudellaan hyvä
Kalevan Kerros -rata, mutta vähäiset hajonnai eiväl saaneel
lähes 300 su!nnistajaa hajoamaan, vaan poikkeuksellisen
paljon muodosiui plkiä lelkoja

Kärjen tu okset, m ehei
1. Jaakko Liukkala

2.

Ak Ylitalo

1:39:36
1:39:55

Ka evan Kierroksen opputu okset

Välmäki
2. Juha Lehtonen
3. Toni P kkafa nen
1. [,,lark!s

Kärlen tu okset na set
1. Elna Kilpeläinen
2.llona La nio
3. Virpi Rehma

5737

5655
5650

1:53:25
2:O4:44
2:06:31

Kalevan K effoksen opputulokset naiset
1. E ina

Klpeäinen

2. Johånna

Pallon keskuste ua on aiheuitanut ählöjäiestys, yhteslähtö
valvä iaikalähtö. Yhteis ähtö olis ehdottomasti k erroksen
henkeen kuu uva lähiötapa, mutta se edellyttää hyviä hajontoja. Toivoitavasii tämän vuoden kokemuksel eiväi pelota
luleu. sLJnlisrrsvasladvrd a (Fa är.esläIä "Los Tddn va
väiaikalähtölä. Se va n on niin hienoa, kun kalkki kierläjät
ovat yhtä aikaa ählöviiva la.

1:39:33

3. Heli

Herranen

Hakala

4617

4442
4202

i

"ti,
år'

ffi
'itl1
Kaiki a ei ole kiire K-pisteelle, vaan kafiaa luetaan tarkkaan ja tehdään hyvä suunnitelma ykkösftsti
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Kalevan Kierroksen 40. juhlavuosi oli hyvää kasvun aikaa ja torvottavasti uusi nousu alkaa tästä.
Kaikkiaan 288 hyväks),ttyä, vähintään neljän lajin
suoritusta, kirjattiin lopulliseen tilastoon. Siinä on
38 suorituksen nousu edelliseen vuoteen. llmoittautuneita oli yli neljäsataa, joten monelle matka jäi
tänä vuonna valitettavasti kesken.

Vaikka matkaa on vielä 1980luvun huippuaikoihin, niin suunia
on kuitenkin posiliivinen. Ajatkin ovat toisenlaiset. Nyt on kestävyysurhe ussa laioniaa ja tapahiumia joka iselle viikonlopulleja tapahtumat kilpailevai osanottajisia. Lajikiio on kasvanut
ja Kalevan Kierfosjoutuu tekemään jaikuvast työtå pitääkseen tapahtuman henglssä ja hyvinvoivanå.

llon nalsten

tapa htumien jälkeen kieffokse le saatiin taas

vorhajat selvrllF. mrehFsä haiveffelåån l'aåikkaa,r uusr nimr.
l,4arkus Välimäkija naislen pyltyyn vuoden tauon jålkeen Elina Kilpeäinen saa nlmensä toisen kerran. Onnittelul voittajille,
samoin kuin joukkuekilpailujen voittajille, Tuusulan Ta laajille
sekä naisissa Kuusankosken urheiluseuralle.

Kolme s nnlkästå mieskiedäjää saavutii myös mefkillåvån
rajapyykln. Klaus Kuusi, Au is Nikkanen ja Markku Iuniuri
ovai alusta saakka kyenneet suorittamaan kaikki40 kierrosta
hyväksyiysl. Pitkätkedäjäumiansaltsevaisyvän kunnioituk
sen jå KumarruKSen.

Tuleva vuosituo mukanaan joitakin per nteitä ikkovla kokei
uja. Suunnistusja juoksu vaihtavat paikkoja. Sanrålla myös
juoksusså on vain yks matka, joka siis on kaikille sama.
Mielen kiin nolla jäåmme odoilamaan, miiä itsenäisyttemme
1 oo-vuotisjuhlavuosi tuo lullessaan Kalevan Kieff okselle.

Yläkuvassa naisten suu nnistuksen ja
kokonaiskilpailun voittaja Elina Kilpeläinen ja
alakuvassa kiefioksen kokonaiskilpailun voittaja
Matuus Välimäki.

Kuvat: Anita He*man

V*tr.utn
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J u h Iavuoden

erikoisuus

Vuoden 1977jålkeen, jolloin Kaevan Kierfos pyörähil käyn
tiin, on, etenkln 2000-luvulla, kestävlysliikunnan jå 'urheilun
tadonta isäåntyn),t huomattavasti. Lajikiio on kasvanll, enåä
eiole ainoastaan juoksuun tal hilhtoon keskiilyviä iapaht!
mia, vaan monet muutlapahtumat, kulen lfialhlon, ultrapilkåt
polkujuoksut,swim-run, monipäiväisetseikkai uklsal jne.
kiloailevat liikkuiien kiinnostuksesta.

- Kalevan

Kålevan Kieros jää huomiossa jälkeen, ellemme pysty jollakin
tåvoi1p lämdän lJnretiJullamme ylä la hasvahanaar sLosioiamme muiden laDahtumien ioukossa.

Kierroksen

Halliius sai vuoden 2015 vuosikokouksessa Juha Nurmelasta
uudenjäsenen ja hänen ideoimanaanja koniakilensa kautta
syntyi Haåstekisa, jossa er Laisista keslä\,yysuft eilupiireisiä
tunnetui henkiöi saatiin kokoamaån k(] usihen kisiå joukkueita
ja kisaamaan keskenään.

Haastekisa
Kalevan Kierroksella ia sen hallituksilla
on ollut jatkuvasti haasteena, miten ra-

jallisilla resursseilla kyetään lisäämään

Kuusi joukkuetta, Elecirofii, kapieeninaan Simo-Viljami Ojanen, Finntrlathlon (Antii Hagqvisl), Fitra liikuttavaa luetlavaa
(Kalle Kotiranla), IBD Cycling (Teemu Ramstedt), Kestävylttä Pintakaasu la 2417 (Jarkko Koivunen)ja Pelts n Puhuvat
Koirat (Mikko Peltola) lähtiväl en nakko uulotiomasil mukaan

Haastekisaan mukaan lähteminen oli kapleeneille helppo
pååtös. Kun idean isä, Juhå Nurmea, esitteli ajatuksiaan
kisasta ja kyselimahdo lisuuksia osallistumiseen, e vastausia

tietoisuutta tästä meidän hienosta har-

kauaa tarulnnut miettiä. Kaikila kapteeneilla on omaa, vahvaa
tauslaa kestävyysurheilusla.

rastuksesta ja kilpailusta.

Pe aatteessa

jou kkueiden kokoaminen oll helppoa, koska

kyse oli kuitenkin keståvyysurheilua harrcstavisia henkilölstå,
mutta Kalevan Kieffoksen kulsi lajia toival oman haasteensa, koskajotkin lajit olivat kuitenkin enemmän taivähemmän .
viercita. Kovin suuria ongelmia jäsenten sijoitlelemisessa ei
lajeihin ei kuitenkaan kenelläkään ol ui.

Nopelmmin täyttyivåt perinteismmåt lajit, hiihio ja juoksu,
joihin oli useilla joukkueilla jopa tungosia. Pientä tuskaa tuof
tivat luislelu ja suunnistus sekä soutu. Toisaålta jotkut oltivat
haastekisan nimensä mukaisestija valilsivat lajin$ ornan mukavuusalueensa u kopuolella. KPK:n Ja*ko Koivunen hyvänä
esime*kinätästä. Hän valilsi luistelun pain retkiluistelukerran

Kun joukkueiden kåpteenela haastatteli, niin jokaiseta sai
hyvin samasuuntaisia vastauksia sekä Kalevan Kierrcksesta

etiä haastekisasta. Kalevan Kierrosla he pitåvät hyvänä liikuntamuotonå, joka monipuolisuutensa johdosta tarjoaa vaihielua
tavoiiteiia ympäri vuoden.
Kapteenit oval myös kiinnitläneel huomioia kiedäjien keskuudessa vallitsevaan hyväån ja renloon henkeen, vaikka kyseessä on myös kärjen osalta kova kilpailu voitosta. Se, että

aiemmin loisilleen ventovieraat ihmiset eri
puolilta Suomea kokoontuvat säännöl isestiyhteen la lö),,tävät helposti yhieistä
keskusteliavaa, kiinnitli myös kapteenen
huomiota. Lisäksi haastejoukkueiden
jäsenel kertolvat saåneensa hyviä vinkkejä sellaisissa lajeissa, jotka olvai itselle

lise haastekisåån joukkueet lähiivät
h ukan efitavoittein, toiset haastamaan
itseään ja nauttimaan uudenlaisista liikunnallisisiaelämyksstä. Joillekin tavoiileena oll menestysja jopa murskavoltto.
Se, miten joukkueet haastovai vuoden
miltaan toisiaan on vamaan rnonell,a
peruskiertäjälle jäänyi vähän hämärän
pettoon. Kieffoksen verkkosivuilla on lä
hinnä ollut esillä joukkuelden esittely sekä
jokaisen osakilpailu n jälkeiset iu loksel.
Kultenkin sosiaalisessa mediassa jouk
kueei ovat pitkin vuoiia käyneel kovaa
sanailua ja uhoa kisan ympäfillä.

Haastejoukkueiden iäseniä Oulunkylässä Jussin Luistelu n yhteydessä
pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Vasefi malta Mikko Peltola, Jarkko
Koivunen, Janne Laakso ja Tiina Krusberg.
Kuva: llkka Kivi

Kuinka haastejoukkueiden vuosi sujui?

1äo"i"

Luistelu
Joukkueet lähtivåt kisaan vaihielevan tasoisilla lu ste ijoiIa.
IBD Cycling repåis heti avauslajissa lauluun lukemat, jotka
kedovatiäsosta. Kiedäjillekin vånhaslaaniuttu RobertBrandt
näylti, miliä l!istelu näyttää, kun sen osaa. Tode tisuudes,
sa koko kisan nope n aika, vaikka iuloksissa Juha Prittinen
nappasi 1000 pistetlä hyv tyssekuntiensa ansiosta. Kierrok,
sen ulkopuolisena Brandi ei saanut nautiia hyvityssekunlien

Fiiran, rnyös kiedäjille vanha ruttu, SamiTakata pilijoukkueensa hyvissä asemissa ennen muita lajeja. Finntriathlon
oli saan!1 värvättyä joukkoihinsa arne kkalaisen jalkapallon
taiiaja [,4ichåel Quårshien. Kun oma laji on aikå kåukana
luislelusia, niin lopputulos on kuitenk n hieno. Hyvän taistelun
jälkeen 30 km iaiti!ivåhän yli kahden ja puolen tunn n. Tässå
on malia monelle Kalevan Kierrosla harkitseville. Eitarvitse
o la ka kkien lajien mestari, kunhan asennetla vain riiltåäja
sitä Quarshie la riitl. Hymyssä suin vielä maalissakin.

Ameikkalaisen jalkapa on taitaja Michael Quarshien jaksoi hymyi ä vielä runsaan 2,5 tunnin luisteluurakkansa jälkeen.
Kuva: llkka Kivi

Hiihto
Fitran kapteeni Kalle Kotirania pääiti antaa muille tasoitusta
valltsemala perlnteisenvuotena hi htolavakseen vapaan.
Hiihtolapavalinia kostauiu i p stemenelyksinä ja kapteenien
laistossa Electrofitin S mo-Viljam Ojanen näytti, että perintei'

Finntriath on jatkoi nolakerhossa, koska hiihtäjä Hånnu
Koivusalo to pilaana hiihl vain 30 km:n kisan, mutla kovastl
hengessä mukana ku tenkin.

Joukkueensa kapleenina M kko Pelto a puoestaan nå1,,1
ti mal ia, miiä h ihtäm sen tulee olla, jotta siilä såa läyden
nauiinnon.4s km oli hänelle vain alkupaa, jollå kerättiin
pisteetjoukkueelle. Sen jälkeen maika jatkui vielä 75 km, iottå
Kainuulainen sprintti tuli täyteiyksi. Kieriäjistä vain Ossi Sippu
sekä tielenkin Jouni Numinen, jo le 120 km o ivasta alkupalå,
pääsiväl sama le viivalle Pelisin" kanssa.
IBD Cyclingin johtoasemaa lähti puolustamaan entinen kuu
lantyönnön huippunimi Conny Karlsson. Valiiettavasti hän oli
sairaslunut Vasaloppetissa kaksiviikkoa a kalsemm nja vasta
loipunut kunloon ju uri en nen Vuokatiia.
Karlsson !ähli vårovasti lilkkeelle ja hilhto sujui kohtuu isen
mukavasii, muita ioipilasaika näky lopussa ja viimeinen 10
krn oiii koville.

Conny Kaflsson antaa kasvot joukkueelleen yhdessä kapteen
Teemu Rarnstedtin kanssa. Kaflsson itse sairastaa kfoonisk
suolistosairauita, mutta eianna sen hailata liikkumista. Kuulantyöniö on jäänytjo taustalle, muita h ihio ja pyöräily ovat
tulleel osaksi joka päiväistä iikuniaa. Hän suosittelee liikuntaa
jokaiselle sairastuneelle, jos kunto vain vähånkin anlaa nryö

Kaflssonin koki Kalevan Kierroksen samantapaisesli kuin
joukkuelden kapteenitkln. Moni kanssahiihtåjätunnsti miehen
ladullaja kyse i IBD:stä jå heidän projektisban suo istosa €
uksien tunneiiuuden lisäämiseksi.
Karlssonin sisukkaasta taivalluksesla huo imatla Fllm siidyi

TuusuLaan

kohe joukkuetla aseiti juoksijansa mafaton leta

loiset kolmeloukkuetta puolmåfaionlle. Tos n sitten havaittiln,
että Electrolit päåtliantaa kunnolla tasoilusla, kun joukkueen
juoksija ei lähtöviivalle ilmaantunLrt. Tästähän sorne-rernu
siiien kisan jälkeen repesik n.

Kutef vähän voiiin ennakoida, niin maratoonafit veväi kovimmat pisteei. Ftfa kasvatti johloaan jo yli300 pisieeseen,
kun Sampsa Puikkonen lähenteliko men tunnin haanrurajaa.
Peltsin l\rlerja Koianenja 60-sarjassa KPK:n Veikko O ila
nä),iiivätjuoksemisen mallia kirkkaastialle ko men la puoen
iunn n ajoilaanja 900 påikkeilla olevista pisteisläån.
IBD Cyclingtaktikoi laitlamalla Kimmo Kanasen juoksemaan
puol maratonin jå k!n vielå kapteeni Ramstedtkäski sääsielemään voimiaan seLrraavan päivån pyöräi ),tapa htu maan,
antoivat he tasoltusta mullLe, mltta kakkospaikka säilyis tijå
edeleen iskuetä syys fitraar
Juha Väre sillen vihdoin avasimyös Finntiathlonin pstepot n,
muila alkoiko kirivähän lian myöhään?

Soutu
lvlyrckyävå Keurusselkä eio lut he ppo selälettävä kiertäjillekäänja sen lotesimyös suurin osa haaslejoukkueiden soulajista. Vain kolme joukkuettasaiveneensä maaliin, loppujer
loutuessa toteamaan kel n amotiomuuden.

Alexander Stubb piti pyöräilykisaa hienona, samoin
hän kehui Kalevan Kierrosta. Twiiteistii päätellen
häne e jäi kutina siihen, että Kalevan Kierros piäisi
kokonaisu udessaan suorittaa. Kalevan Kierros toivottaa hänet sydämellisesti teruetuleeksi 2017 heti
Seinäioelta Iähtien.
Kuva: Juha Nurmela

Fiira porskutti selvässä kärjessä, kun [,4 kko Laht, iaas tuilu
m es vuosien varrelta kierrokselia, kävi kovaa kisaa Juha
Lehtosen kanssa kärjessä. Klsa meniLehlosen komennossa
pilkä e loiselle kieffokselle, kunnes Lahtiiek pienen eron.
Sån]ålla saatin ensmmäinen yli 1000 pisleen suorituskin, kun
Laht kirjauttilau uun 1003 pjsteltä.

lBDin a kuperäisenä soutajana pitiolla kapteeniTeemu Rarnsledt, muila kesän alussa so mlttu KHL-soplmus veimiehen
kauås Sipe an Habarovskiin juu par päivää ennen soutua.

Palkanmaksajaa siis joutuu kuuntelemaan hefkä lä korvalla ja
ehkä Kiinan rajalla eiviela ymmärretä Kalevan Kerroksen hienoutta. Ramsledlin paikkaajaksi tuli pikahäl),iyksellä Tommy
Korin, joka pit eron Fitaan edelleen siedettävänä.
E

ectfoftin He kkl

Pa osuo oli se kolmas,

joka pystyi tuomaan

veneensä maalin jå kirjauttarnaan piste tä jou kkueelleen.

Pyöräily
Pyöräilyssäkin Fiira Juho Saarisen suoritukse a llsäsietumaf
kaansa. Saainen kirjasi Lahden lavoin yli 1000 pistettä. 66
km:n matkalla alle puolentoista tunnin polkenut Saarsen plsteet olivat peräti 1101. Tåmä kuvaa huippupyörälijän tasoeroa
monen lajin tailavi n kierläji n.
Kisasla odoleti in liukkaa taiste ua Saarisen ja toisen huippupyöräilijä, IBD:n JussiVeikkasen kanssa, mutia lähtö isioilla
odotukin yllätys, kun siellä lö),iyil,4fX. Kisapäivänä selvisi,
etiä iämän salanimen taakse kätke)tyi iu nnetiu kestävyyslilkkuja Alexander Stubb.
Vaikka Stubb pyöiitikarnpea ke po nopeudella, ei hån voinut
Saariselle mitään ja erc ennen suunnisiusia vain kasvoi Fitran
eduksi. IVutta niin kauan, kun on ieoreeltiset mahdollisuudet,
niin eipyyhettä kannata heiltää kehään. Eikä loisaålia nuolaista ennen kuin t pahtaa.
Ka

kk hååslejouhh Jeidel jäser et 1eräsrvär relpo pisleel.

joien lähän lajiin kapteenit o ivatvalinneet pyöräilyn iaitajiå.

Suunnistus
Kuien Kalevan Kierrcs, myös haaslekisa hulpentui Hämeen'
kyrön suunnistukseen,

Juha Numela antoiennen kisaa suunnistuksen
pikakou lutusta Anfti Hagqvistille, jolla sattu malta
oli kisassa sama hajonta Nurmelan kanssa. Markku
Kouhia ottaa myös oppia.
Kuva: kka Kivi

Haväintoja Haastekisasta
Haastekisan iarkoituksena ol erityisesli toimja Kalevan Kier,
rcksen markklnointiaktiviteettna. Kisalla pyfiitiin lisäämään
tietoisuutta kieff oksestå aktiivisten keslävyysliikkujien keskuu,
dessaja täs.ä vålråst ornislurliin enllärr hyvir.
Kalevan Kieffos eiole ollul kovin aktiiv nen sosiaalisessa
mediassa ja jos haluamme uusia, nuoria jäseniä mukaamme,
on meidän oliava huomattavasti nykyislä aktivisempia siellä.
T etenkään unohlamatla peinteisiä viestintäkanav a.
Nuoremmai kestävyyslajien haffastajai oval muodostaneet
ukuisla ryhmiä someenjajotta tieto Kalevan Kierroksesta
saavuttaa nämä uudet liikkujasukupolvel, on meidän oliava
siellä, missä polenliaaliset kierläjätkin ovat.

FitEn l/arko Våisäselle olsi riittänyl vamistelu iakaamaan
haastekisan voiion. Välsänen pili kelpo vauhtia maasiossa ja
IBD:n Tuomo Mäkelällä eipitänyl olla mitään mahdollisuuksia
kurca lähes 800 pisteen takamaikaa. Suunnistus on kuitenkin
suunnistusta ja kaikenlaistasaaitaa tapahlua. Tällå keftaa
sattu ja lapahlui Väisäselle. Kiifeessä eitullul oltua lapeeksi
la.lkaavainen yksrväärä rastileirraus tLhosi hyvan sJUinistuksen. Tuloksena hy käysja 0 pistetlä. Sattuu sitä meslareil-

Kalevan Kierros kiiflåä ka kkia haastejoukkueiden kapteenEa
ja jäseniä. Toivornme näkevåmnre teidäl tulevaisuudessa

lekin.

suor ttamassa kokonaista Kalevan Kierrosta.

Haastekisan kokemuksei ovat olleet avarlavia suunnitetiaessa
iulevia markkinointiloimenpiieiiä.

Niinpä IBD Cycling kä'4ti häikälemäilä hyväkseen toisen
epäonnenja Tuomo lMåkelä kisan nopeimpana kirjasi 1028
pistettåi jå samalla IBD:lle haaslek san voitio.

Suunnistukseenkin kapteenlt olivatonnistuneetalun vaikeuksista huolimatta saamaan tailava ja keståviäsuunnislajia,
silläjopa Finntriath onin kapleeni Antli Hagqvisl onnistui
saapu11aan Tååliir niJlasti kolne turtia yl;ltåvällä ajalla.
Tosin mahtoikohan tåssä ollajolain osuutta Juha Nurmelan
ennen kisaa aniarnalla suunnisluksen pikakoulutuksella sekä
saiiumalta sama la hajonnalla Nutmelan kanssa.

Teksti: llkha Kivl

LAHJAKORTTI
Hanki ystävällesi, työkaveri lesi, puolisolles tai
muulle sopivalle henkilö le Kalevan kierroksen
lahjakodti. Lahjakortilla saaja voi maksaa
oman jäsen- jd (ilpa'Lu-dksLnsa tdr (äytläd
osamaksuna joukkuekilpailun maksuun.
Lahjdkortin vo t hanlk.a -ak.ama lå 50.Kalevan kierros ry:n tilille
Ft42 5780 07 50 1788 45.

Lah'jakorttL
xnL€n KirDlsen iGmaltun puolesri

w

Il€iw.tb hrnbilutFrtiå roi$tiaen

Merkitse maksuun lahlan saajan nimila lähetä
kopio maksutositteesta Kalevan kierros ry:n
sihteerille (ilkka.kivi(ar)kolumbLs.fi). nii|^ caat
lahjakortin postitse.

Vuoden 2016 kehittyjä Siiri
Pietilä ja Veljeskunnan uusi
jäsen numero 67, Tamo
P ietilä, ta ivaltavat Tu u su la ssa
yhtä matkaa.
Kuva: Harri Rantanen
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Katevan kierros

t,

Kalevan Kierros
40 vuotta
i

Markku Tunturi, Aulis Nikkanen ja Klaus Kuusi ovat pystyneet suorittamaan kaikki 40 Kalevan Kietosta
hWäksytysti.

VKaEvan

kierros

Kalevan

Kierroksen "isä"
Pauli Arbelius:
"Tarkoitus o i, että järven

jäällä luistel aan."

Eletään elokuun loooua vuonna 2016. Pauli
Arbelius laittaa lenkkivaateitaan päälleen, kuten
on tehnyt jo vuosikymmeniä. Vaikka ikää miehellä
on jo reilut 72 vuotta, hän pitää kunnostaan hyvää
huolta. Maraton parhaimmillaan on häneltä kulkenut aikaan 2.29.16. mutta nyt vauhtion iän myötä
hiipunut.

-Kolmekymppisenä kilometrivauhtini akoi kolmosela,
nelikympplsenä nelosella, viisikymppisenäviitosella ja nyl
varmaan kohla alkaa seitsemållä, analysoi Arbelius iän vaiku,
iusia juoksuvauhtiinsa.
Arbeliusta voidaan pitää eittämättå Kalevan Kierrcksen
"sänä"ja keksijänä. Hänen alatuksena palaavai yli neljänkymmenen vuoden laakse, jolloin hänelle syntyi idea kuuden
kesiävyyslajin yhteiskilpailuisia, Kaleva Kieff oksesia. Vaikka
hän eiitse ollut loim innassa mukana kuin muuiaman a kuvuoden hänelle Kalevan Klerroksen seufaamlnen on säivn)4.

ldea Vesijårven jäällä
-Se alkoiVesLjärven jäållä kun olimme tamrnl- helmikuun
vaihteessa ho lantilaisten kanssa luisteemassa saiaa kilomel
rå. SeuraavalLa viikolla olln JroksiaJerdessä, ja esitin Tapio
Pekolalle ajatukseni. Hän sanoi, eitä ajaius on losl hyvä.
Aloimme mieltiä, miten se Kaevan Kieffos ioteutuu. Tapio
sanoi, että siilä vain alat sitä valmistelemaan. Eisitä kukaan
muuten järjestä.

SiiiäArbellus alkoi kehittää Kalevan Kerroksesta. Hän otti
yhie)4iä Flnlandia-hiihdon, Seinämaratonin, Sulkavan Soudun, Hämeen pyöräingin, Solva lan luistelun kisajädestäjiin.
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Arbeliuksen oma seura, Leppåvaaran Sisu, olipuoestaan
suunnisluksen järjestaijä. Kalevan Kierrosla valmislelUin vuosi
1976ja vuoden 1S77 Finland ia-hiihdol a se potkaistiin lopulta käynt in.

Kun Kalevan Kierfoksella onjo 40. vuosimenossa, ArbelLrs
sanoo, etteialkuun åjåielt!, ettå Kalevan Kierrcsta kilpailtaisiin vielä vuonna 2016. Ensimmäinen vuosiol vaikeuksia
täynnä. Esimefkiksijään puuiteen iakia jä rvenjäälu ste u jouduttiin perumaan. Orneksi suunnistuksen jälkeen huomaltiin,
etlå Oulunkylään valmistui tekojäärata.

-Alkoi ankaral neuvotteut Juhani Järvisen kanssa, voidaanko luiste u pitää Oulunkylässä. Jussiolisiiä miellä, etiei siitä
tule yhtään mitään- Sanoin, että ailetaan sille nimeksi"Jussin
lulstelu". Luisielu onnistui läydellisesti.Ainoa huono pLroll siinå
on se, että sejåi |åtalulste uksi. Tarkoitls o i, että olsijäruen
jäällä luistetu.
Arbelius oll innostunut, sillä hän huomasi, ku nka lehd stö oli
Kalevan Kierroksesia k innostunutja siitä kirjoitettiin paljon
niin maakunta- kuin valtakunnallisissa ehdissä.

$(4xa.u-n

kierros

i
juhlan

Toisena vuotena, kun oli hienot päättäjäisei Fenniassa, o
torvisoitlokuntå soittamassa fanfaariaja oll pienen
rL.'nelrråd Tdllaiset p eret L ier oLdei ie(våi
ä suLrer
kiipa un josra

s

kaikkipitivät.

Vilppi ei

kaikki ole ollLrl sella sta kuin olisin halunnut, muna se on elänlt iaas sllä painolla, minkä saialkusysäyksessä.

sopinut

PauliArbelius o i mukana ko mena ensimmäisenä Kalevan
Kieffoksen vuoiena, jonka jälkeen hä n jättäyty po s.
ilmi, eltä Kalevan Kierroksessa alettiin haffastamaan
EikäAfbe ius halunnul katsoa sitå äpisoffn en. Joku
henkilö ol suoriltan ut lon kun osuuden esimefklksi hiihdon
pyö|ä yn vääfällä nimellä. Jos kavefia siilä ei m lään
rankaistu, sitä e Arbel us voinui

Kävi

vilppiä.

toinen
tai
iavalla

hyväksyä.

Arbelius rnuistutaa, etlä urheitunja kitpaitun on ottava se ta sa, että r.ielenk into kisaan on korkea. Näin saadaan ihmiset
uude leen mukaan.
rheiluelä mä on m u utiun ut
-l\,4inusta t!ntuu. että Suomessa urheiluelämä on muuttunut erila seksila ihm sel hakevai erilaista seikkaiu-ufteitua.
Tä lalnen perushihtäminen ta juokserninen, joka m taiaaf
kelolla, ei ehkä oie tållä helke lä suosiossa. Ei sllä koskaan
tiedä, se voitU a vielä suosioon.
U

-Olen niin ehdolon, etiä jos minäjotain keffan ieen, en suvail Joila lähän päästäisiin, Arbeli!ksen mieeslä täytyy tehdä
se, etiä tosel tulevat haffasiamaan vilppiä. Se o ivain osasyy työlä sen hyväksi. On rn etiltävä, mi ä tava La saadaan uuita

poisjääniiini.JosolisinhalunnuijatkaaKaevanKierfosta,
totia kai olisin jaikanui. Hain syyn, jolla pääs n klvasti
Hän koroslaa olleensa ennen kaikkea iuoksijaja
Kierrcs oli hänelle vain se kkailu.

pois.

Kaevan
atfahaa
eikä
tehdä

porukkaa.
-Ehkä nimi kannaltaisi vaihlaa englann nkieliseksi. Eihän
Suomessa miiään kilpailua lärjestetä, eleisillä ole englanninkielsiä nlmeä.

Arbeliuksen mielestä Kalevan Kierroksen pitäisi mennä m!
kaan suuriin tapahtumiin: P rkan hiihloon, Sulkavån soltu!n
la kaikkiin s!ur n suoma aisiin lapahiumiin. Sieltä sitä uutta
verla Kalevan Kierrokseen hänen mukaan lulisi.
-Siellä synty aifa kavei-ja haastesuhieita, etlä tätä kokeillaan ja siilä se lähiee. Näin minä ainakin uskon.

Huomasin, että kaverlt ostivat kalllita polkupyör ä, lotka t
t in ltalasta, veneitä ja kaiken aista. Siihen rneni kaikki
ja minä ajattelin, etten halua tällaista urhel ua harfastaa,
minulla ole siihen varaa. Oen elämässäni halunnui
sitä, mikä on kivaa. Kalevan Kierros oli hyvässä
ja minua el siinä laryittu. Katsoin, eitä välillä voiiehdä iotain
muulak
Puhe sii(yy pitkään mukana otteis in katevankieftäjiin. Arbet us
-fvlinä oen harrastanui pitkään miniqolfiaja pärjäsin siinåkin, sanoo nostavansa haitua kaikitle, mukana o te le.
rnutia ky lä luoks! on ehdoltomastion minulle eliiltiurhe
On se mahtava suorilus kun 40 vuoila on iaksan ut tälla ista
Se on ha paaja iehokasla ja
uurastusta. Kyrnmenen vuoden päåstä se on slten S0 vuo a,
nan naurantaa.

vauhdlssa

n.

hauskaa.

Osallistujamäärät kasvoivåt

lua.

siihen
Kalevan Kierokseen kannatlaa tähteä
sellainen, Kalevan Kierokseen kånfatlaa osallistua, Arbe ius sanoo

Alkuun Kalevan Klerroksessa py iliin siihen, että
saata siin paljon osanottajia ja Kierrcksesta tulsi
jossa kaikki viihlyisivä1. Huippuvuosina Kalevan Kierroksen
osa lislujamäärät olival yl 600. Nykyis n se on huomallavasli
vähernmän. Arbeliuksella onkin näkemys osanotlajårnäärään
pienenern

seen.

-Jo kaksikymmentä vuottå silten puhu n siitä, ellä Kalevan Kierros e ole kuLkenul ni lä injoilla, joita silloin alkuun
ajatlelimme. [4inä ajattelin, etlä siinä olisiSuomen suurimmal
kunlotapahtumal. Jos tällaisel kisat ovat mukana, iotta
siehä iulee uusia

osanottalia.

ka

väkeä,

Afbelius näkeekin, että on mentävä sinne, m ssä on
eikä odottaa, etiä he tu evat Kalevan Kierrokseen. Kun m
ia naiset vanhenevdl. slä TU(aä hierta_ie- maarad pierc-ee.
Arbelius uskoo, vaikka osånollajat oval kuntoilijola, niin Kalevan Kieffos tarvitsee nrvös kovaa kilpa ua.

ehet

-Olen katsonut, että idea jå toleutus, mikä mlnulla o i, olivat
hyviä. Se rn itä on tapahlun ut sen jälkeen kun ähdin po s,

ei

ia muisiutiaa, että näin saa koko vuodeksl mietenki ntoista

tekemisiä.
Kienoksessa ei pääse kyllästymään samaan laiiin. On riittävä
syy taisiella siilä, selviääkö jokaisesla lajisia. Varmaan jokai
selåjok! lajion hieman huonompi. Joilain ei hyviä lajeja kuin

yksitai kaksi.
Voin taata, ettei ehd saircstaa. Minä nimiitäin en koskaan
saiEslanut Kalevan Kierroksessa ennen kuin viimeisen lajn
lålkeen. Silloin olivat pienet flunssat. Kaevan Kieffoksessa on
koko ajan mielenk inioisia iehiävää vuoden varlelaja erilaisia

lehläviä.

-Joka nen Kalevan Kerroksen hyväksylysi suorittanut voiolla
suorituksestaan ylpeä, sanoo Pau iArbe ius topuksi.

Teksti ia kuval Hann u

Q(<rt.vr n kierros

Saa nen

Aulis Nikkanen
Kalevan "ikikiertäjä"
Maaliskuinen ilta alkaa hämärtyä. Ne jättäkymmenettä Kalevan Kierrosta kilpaileva Aulis Nlkkanen
istuu sotkamolaisen hotel in aulassa ja muistelee
Kalevan Kierroksen alkuaikoja. Erääksi parhatsta
kierroksistaan hän muistaa kun voitti ss-vuotiaiden
sarlan.

-Pertti Lindqvst on syy inen siihen, eitä lähd n 4o-vuoita
s tten mukaan Kaevan Kieffokseen, kedoo nytjo eläkkee

ä

Hän on yksi kolrnesta Kalevan klertäjästä, jola on joka sella
39 vuodelta hyväksytty sLroitLrs ennen vuotia 20T6.

Edessä hänelä on seuraavana päivänä ju hlavuoden Vuokatti
hiihio ja takanaan kahden viikon "hlhioeiri Levilä.Sielä
pirteä veteraani hiihleli ne isensataa kilomeirä
Se homrna menivähän y i. Se alkoi painaa jo lopussa.

Alkuun työpaikkaurheilua
Nikkanen mulstaa, kuinka hän ja Lindqvist työskenlelivät
1970 luvun lopulla Sinebrychoffilla Työpaikalla ol kuntoseura
Koff kerho, jonka puitleissa he harfastivat likuntaa. L ndqvst
oi nähnyt Juoksijalehdessä Kalevan Kerroksen kilpailLrkuf
slrnja s tä synlyiajalus lähleä kisaan mukaan.
lmoittaLrduimme Kierrokseen kun Finlandia-hiihto o ih ihdet
ty, koska huomåsimme, että olemme han hyvin sijoiituneet
F nlandla h ihdon lälkeen
Nikkanen ol ennen Kalevan Klerrosta harasiånut hiihtoa
ja tuoksua, mutla maraionia hän eiolLrtluossll, e kä hän
lulstimia piiänyi jaloissaan. Näln ensimrnäisestä Kalevan KeG
roksesta lullkin hänele tava aan seikka u tuntemattomaan
Ensimmäisenä vuotena hän suoritlivain nejä osalajia.

-Sl|'\yllä. lLn olisJLrn -lL\ sdndn. pärv;n; oli _1yö5
lmpivaaran juoksu. Toieslmme, etiä olmme suoritianeetjo
vaadlltavat neljä lajia, joien menirnme mpivaaran juoksuun.
[,4yös sen vuoden uistelujä pois.

Nikkåsen mieeen. Pakkasta oli reiust yli parikymmentä
ta ja vastaluu ipuha si kylmästi.

asiel

jäätyivät nenrj, posket, sormet reidet sekä osiitain
s mät. Siiä el va n s inå hi htäessä tunlenut että ne olvai
palelluneei. Se kyllä ol rankka hiihto, muistelee Nikkanen
\4in ulla

tlän (o\e.trr
lolarsen o(å.ilod

r -e.h.lu a. os\a vo

tapahtua, vaikka mitä. Riih mäellä poljetussa kisassa hånen
pyöränsä elurengas puhkesi useasii.
Sitten minulla lopp!ivat paikatja renkaat. Odotielin lähes
tunn n ojan penkalla, kunnes saln Salosen Pediliä etupyörän
ja pääs n maa iin. Kaikk ihmeltelväI, rnitä minulle on tapahtunut kun ni n kauan viivyin. Vanteessa o!i se la nen perlsvlka,
eilä vannena!ha oll iian kapea la rengas puhkesi pinnan
reikiln.

Monenlaisia osakilpailuja

r

N \lå1Fr
rislaå, lL nld l-anen (alevai (re okser vLos n
nrahtuu monen aisia sääolosuhleiia. On ollut helteitä, hirmu
pakkasia, vesisateita, myrskyjä ja ka ken näköstä säätä.

Kaikkia osakilpailul evät enää palaudu hänen mieeensä.
Kuitenkin, vuoden '1987 Pirkan-hi hto, joka oli s nä vuonna
Ka evan Kierroksen osakilpailu, on jäänyl lähiemältömästi
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Keran Lohjala soudettaessa kisassa vall lsi aikamoinen kell,
mutta häne lä oli hyvå kaveri soutamassa, etiei hän siloin
kovin paljon vak oajåslå jEänyt
-Nykyisin, ihme kyllå, soutu on paras lajin. Oen monta vuotta
souianut Raimo Hämäläisen kanssa. l\,le olemme niin kauan
souianeei, että rneidän eilårvitse paljon puhua miiään, e kä

$4 xa.u"n kierrcis

sanoa mih n päin käännytään.
Va ke mpana osalajina N kkanen ptää
maralonjuoksua. Ja sanoo harmistunee,
na, elter koskaan ole pystyn),t juokse-

maan siiä alle kolmen tunnin.

Paraslå ovat Kierroksen monipuoli-

Klaus Kuusella
40. Kalevan Kierros
-

Ohjelmassa myös "uusi laji" LifeRog

-Parasta on, etlå olen saanul Kalevan
Kierroksen myöiä tosi paljon kavereita
ja tultuja on t! lut va kka kuinka patjon.
Sitten oen nähnyl Suomea er kanteilta.
On iullut käyty aika monessa paikassa.
Nlkkanen kofoslaa rakastavansa
kestävyyslajeja ja Kalevan Kierroksen
monipuolsuutta. Näin hän on päässyi
moniif urheilulaleihin sisä le.
-Aikaisemmin en tiennyt pika uistelusta
mitåän, nyl osaan iefo tushomnråtjå
muut s ihen liltyväi asiat. Joka lajissa
on oma tekniikkansa.

Vuosi kerallaan €te€npäin
N kkanen ajaitelee Kalevaf Kienostå
eleenpä n vain vuosl kerralaan.
Kyllä minä enitef jännilän juokse,
n-ista. l,1nä en jostain syyslä oe hyvä
juoksemaan, vaikka juoksupohlallå tu in

Nykyisin Nikkasen luoksu fiippuu s itä,
kuinka hän pystyy harjoiitelemaan sitä
la a kaakojuoksu sujua. Hän pohtii, jos
pysiyy kympin juoksemaan, kyllä sitlen
menee puo imåratonkin läpi.
Hän on myös hLromannut, että juoksu
pitää olla Kaevan Kierroksen harjoitte

-Se auttaa kaikkiin lajeih n. Juoksu oten
yittånyt plää koko ajan ylä. Sitlen on
aina lajikohta sta harjoiltelua niin pajon
kun olen ehtinyt. Ka kki ajl hlomioiden
iLrlijoskus harjoiie tua 6000 kilometrä
vuodessa. Nykyis n kesän pyörälenkt
ovai sellaisia 30 40 kilomel ä pitkiä.
Suunnistustå teen kerran ta kaksl

-Oen ollul suhteellsen ierveenä, muita
nyt vanhemmiten on tullul ka kkea
remppaa. Se fajoiitaa lärnänhetkistä

TeksU: Hånnu Saarinen

Eletään toukokuun 21 päivää vuonna 2016. Kalevan Kie|roksen
4o-vuotisjuoksun alkuun on aikaa parisen tuntia. "lkikiertäjä" Klaus
Kuusi (70v) katsoo mietteliäänä lähtöalueen suuntaan. Keväinen
aunnlo lämmitlää, on tulossa hvvä iuoksusää.
-Jos viime vuoden aikaan länään pää- -Va keakoskelle käänn),träessä tut faju
joukkokaatuminen ja oså porukkaajä
sen on hyvä. Sen kanssa voikunnia la
elää, häf sanoo.
siihen. [.4 nåkin ajo njorpakkoon, mutia
pääsin siltijåtkamaan. Soudussa såat in
Ku usi pu huu 40 vuoden Kalevan Kiervuokfaltua todel inen " otja ja maraton

ollut
varrella

rcksen kokemukse la, sillä hän on
mukana a usta astl. Vuosien
vain kaks osakipa lua on hänetä låän),1
hyväksytysti suofl itamatia.
-l\,lenin paisenkyrnmeniä vlotta s tten
Valkeakoskellå pidetlyyn jLroksuun
vuorokauden iian myöhään, la J).r'äskyläri suunnistuksessa unohdin eimata
juornarastil a, harmitlelee Kuusi. Hän
ke(oo, että juh lavuosi on lähienyt vanhalla rut inila käyntiin ja hän on siidynyl
70-sarjaan, joka antaa !usa tavoitieita.
-Näyilää sillå, etteioe niin hirveää tais
telua sarjavoitosta. Se voitto iu ee, jos
osaan piiää lseni kunnossa ja mennä

Ki€rros
keksi
n

oli siitä huviitavå, ol n kuin rnaani rnyyn),t, va kka alkaniol 2.50.

Kuusi muistaa ol eensa suunnistukses
sa alvan hurmiossa. Hän arveee, eltä
häne le lul siloin ylivoimaisin ajvoitlo,
mitä Ka evan Kierfoksen h storiassa on
Seuraava jäi200 pistettä minusia.
Lu ste ussa puoleslaan mentiin vaLrh
dikkaasiija aikani oli 67 minuutlia Se
laiiaa olla hLronoin aikan, rnitä minulla
on uistelussa t!llut. S lo n tLristetin
lepattavai verrarit" päällä, keftaa Kuusi
Kalevan Kierroksen alkua kola.

Vaikeuksiakin on matka a ottut

Ensimmäinen Kalevan
-Työkaverlni Matti Nieminen oli
nyt että Ka evan Kierros jä destelää
Hän saiminut hyvin helpolla houkutel,

Tavalaan on ihme, eltä Kuusi on
pystynyt nä den 40 vLroden aikana
osattistumaan n iin moneen osakitpaituui. Hän tunnusiåa, että ioskus hån
tua mLrkaan, kertaa Kuusi neljänkymme- on o tul flunssaisena maratonile tai käsi
nenvuodenlakaislaiapahtunraa. kipeänäsuunnistamassa.
Ensimmå ser Kalevan
-Mamton on rankin Kierroksen taiesta.
mu stol ovat hyvin hänen mielessään. ehkä lu ste u on helpoin.
Hän aruelee sen iohtuvan siilä, etiä
[,1onet maratonii ovar oteel Kuusette
on vuosien aikana monestijoutunui
vaiketa ja hän on tuntenut maalissa
itsensä "äkähtvneeksi .
Kierros alkoi Fin andia-hiihdolla, joka ei
Hämeenlinnassa juoksLrn lälkeen maolut minun vahva lajni. Se oll rankkaa.
kasin nurmikolla, enkä tuntin päässyl
ll nula tuli kaikkien aikojen heikoinrmat siitä ylös. [,4 nua kourstija oksentelin.
pisleet. Olin ky mettyä v isi kilomel å
ennen rnaalaja a kaa kulu seitsemän
Kova kokemus Kuuse å olimyös Jyväs,
tunlia la 48 minuuilia.
kylässä juostussa maratonissa Pa jon
ennen viimeistå nousua hän oli ollut
Tämä kokemus ei lannisianut häntä,
jo käve ykunnossa. Lopulta puolisen
vaan seuraavassa ajissa pyöräilysså,
k ometriä enfen maalia hän meni ojanjoka ajettiin s ihen aikaan yhieisählönä,
pentareelle lepäämään.
hån olilälleen mukana.
-En vain jaksanul muuta. Lopulta pon-

Kieffoksen

keruamaan.

${x-t.u-n

hän
nitä

kierros
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yösja raaharduin
maalin. Siloin m nula oi
nistaudu n

on 300 osalalin suorittam nen el
se olis aikaisintaan nrahdolls
ta vuoden 2027 hiihdosså el
80-vuotiaana.

ollut paha aunssa la juoksin

alun iian lujaa. TarkoitLrs oli
juosta ko nreen tLrntiin, mutta
menikin neljä tunta. Paha jul
tu, etlä ylpäätään ähdin koko
juoksuun, hän myöntää.
KLrusella on

Kuusi on askenut, että jos
hänen lulevien osakilpailrjen
keskiarvopistemäärä on 600, niln
200 000 pisieef tavolte toteutu!
vuoden 2021 lu ste ussa, jos
kisakesk arvo on puolestaan
500, tavo te ioieutuu vuolta

pitkä ista tapah

tumista, lolloin hånen pitkä
sarjansa on ollut katketa.
Eräs hånen mleleensä jäänyt
on to sei vuoden Kiercksen

-O en jokaiseen osak pailu!n
keskiilynytja höllännyt harloit
lelua. Tarkoituksenion ollå terve
ja motivaaiionion ollul kohdal
aan koko ajan. Nyl tarkotuks-ani
on pystyä jaikamaan käsarjos-

Juoks n kårjesså loppuviitoitusta, jola einäkynyt kartala.
Huomas n äkisli, että viloitus
o kadonnulja m nå va n
juoksin. Tu n auiojen pafkkeerauspalkal e ja katse in
ympädlen . Ketään ei näky
nyt. N,4inullå olsitullLrl vama
voitto, mutla siinå m nä
ihmette in, piläisikö lähteä
koti n. Lopulta kävel n tåkåisin
päin, ja löylyise viitoilus,lokå
olit eltä kåänlynyt melsåån.
Taisin lulla vi denneksl siinä

Eläkkeellä - LireRog
-Nyt kun olen eläkkee ä ollul kaks
vuotta, niln oen kalsonut, etiä lryvä
ukea, multa kulienkin minun haffastukseni ovat pääasiassa liikuntaan iiityviä.
Olen kaukalopa oa pe annutjo 40 vuol
la. Nyi va n peliaikaa tulee vähemmän.
Ennen eläkkeelle jäänliään Kuusi kyps!,tleli ajatusia miten elämä eläkkeellä
latkuisi jä rkeväsli. Hän pääit tehdä
kaikkea sellaista m tä hån -. ole efnen
lehnylja lstasin visisataa se la sta uulla asiaa, jota ei kinä oe iehn),i.
-Tafkoituksenio ia kaa niitä tehdä niin
pallon ku n ehd n. Ajaluksenanl myös,
että ideaa rnainostais n muilek n.
Kuusl uskoo, etlä e äkeläisen on hyvå
rehdä tällaisia uud stavaa to mlntaa.
LiieRog on laaja-a aisest ka kkea uuila
ennen kokematonia. LiieRog on hänen
itsensä keksimäni nimi Rog tu ee sanasia Roga ning mikä v itiaa suunnlstukseen. LfeRos-rastit" ovat kaik Lta
elåmän, 'Life , alleiltå. Ajatuksena on:
nåe, koe, osallstu, tlrtkl, tee, haisla,
maisla, kuu e. Suunnitte ua tähän
tarviiaan: kunkin aktviieet n taipuuhan
paikka, aika ja mahdollset kumppafit
p tää vaLita.

-Tarkoliuksen on kuva la, millä puuhal
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Kuus näkee, eltä Ka evan Kier-

iunlu vai. Kisan rapoiroint ja ksoni on
alkuun kuukausi. Puuhaa pitä si riitiää
loppuelämäks, jolen maall n tullaan josk!s Tähän "kisaan mennään mololla:
Leikistitoslssaan. Ja Pekka Hämäläisen ohje n: "Opetiele tykkäämään

-Täyiyy tunnustaa, että låmä LifeRog
on iuolla ajatuksissani, mulla se eiole
lähienyt ihan lentoon, n in kuin slä
iyökavereille mainostin.
Kierroksessa on haasteita
Tässä Kaievan Kierfoksessa on
kaikenlaisiå haasleita On kuusi ajiaja
joka åjissa vo vähän parantaa. Esim-.rk ksi, jos tLrntuu etiä vo voittaa orna
ikäs€rjani, mLrlla onko helppo vo ttaa
joka kinen osakilpa u. Se ei varmasti
oe yhtåän he ppo Löyt)ry va kka parcmpia po kupyö|äil jöliä.
Vaikka Kuusela on piikä ura Kalevan
Kieroksesså, häne lä riiitää molivaaliotäja tavoitleita tu evillekin vuosile.
Hän sanoo että tavoitteel ovat tos n
eikkimielsiä.
Saavuttaa ensimmä senä Kalevan
Kiercksessa 200 000 pistettä on harska lavoite. To nen mahdo inen tavoite

$&'x-t.u.n

kierros

roksen menestyskausi o i 1980luvun puolenvä in lienoila lolloin
Klerroksen osanoltajamäärät
kasvoivat. Hän kokee, eltä oli
kova juttu o a silloin kärkipai
koilla.
Sanoisin, että trath on ve p kkuhiljaa sitä g ooriaa. Uskoisin,
eltä Ka evan Kierfokse a on
v elä uusi iuleminen. N n paljon
on massamafaioneissa osal istLrjia ja
Ka evan Kierfos on hleno lali.

Lisätietoja Klaus Kuusen tavoitteiden
toteutumisesta: httpJ/wwwlif eroggaa.fil
Klaus Kuusen ajatuksia KK:n kiinnostuksen lisäämiseksi
yhte söl mukaan (työpaikkajoukkueel,
urheilu ja kuntoiluseurai)
eriko ståvo lteet / lilastol kuten esim.
NHL:ssä
-p sin p'rtki
-p sin yksinsoutupulki
paras parantala ede Lisestä vuodesla
paras ikäluokkas joitluja
nuof n kuusi lajia suoritlanut
eniten osa ajeja alle 20:nå suorllanut
eri lkäluokkien parhaat sarjat
-parhaat osakilpailupisieei saavLrtianut
yl 60 vLrotas
paras ensirnmä sen vuoden osallisluja
-pienin 30 vuoden sijo lussumma
-su!rin ero kakkosenja voitlajan vålillå

Teksli. Hannu Saannen

Valkeakoskelainen
"ikikiertäjä" Markku Tunturi

:

unnan tama muKava 4u vuooen tatvat oilut"
Markku Tunturia on moninkertainen Kalevan Kierroksen voittaja, kierfoksen monivuotinen puheenjohtaja
ja hallituksen jäsen. Vuosikokousten puheenjohtajana hänet on nähty noin 30 kertaa. Kaiken huippuna
hän on suorittanLrt hyväksytysti kaikki 40 Kalevan Kierrosta. l\,4onen aista tapahtumaa ja kilpailua on hänen urheilu-ura laan tapahtunut.
Sienirnetsään kävellessåän llarkku
Tunturi, 73, mu sieee edellisen päivän
tattisaa ista. Vaikka syksyinen sieneslys
on päällimmäisinä hänen ajatuks ssaan,
häne lä on hetkiaikaa keiroa 40 vuolta
kestäneestå Kalevan Kieff ok-

-Pikalu ste u olialuksi hankalaa, kun ens mmäistä keriaa opette in uistelemaan
p kaluistimila, hän rnuistelee ens mmä -

sen vuoden tapahtumia.

Hän kertoo, että hänelä on TS6juostua
maratonia takanaan, joisia pLrolet
u koma la. Hän onjuossul maralonin 58
eri maassa. Syksyllå tu ee vie ä kolme
maaia lsääi Valko Venälå, Indonesiaja

-Nyi kun e vanhoillå päivl

ä
ole muuta keksinyt, olen a ka

l,larkku Tunlur sanoo aloit
taneensa koLmekymppisenä
kuntoilun. Hän harrasli hiihioa
ja luoksi hölkkiä. Hän innosiui
tosissaan kilpai emisesia, kun
jokunen kisa meni niin hyvin,
eitä hän pärläsi suhteellisen
vähällä harjoilte ulla samanikäi-

nut kerätä maralonmåita, hän

Eräs mieenkiinto nen suor tus
liiityy [,44lkun maratone hin.
Vuosii!hannen vaihteessa
hänjuoksiens n 2000 lLrvL la
Uudessa-Seelannissa I\4illen,

sille oike le' urheiljoile.
Kalevan Kierrokse€n mukaan
N,4arkku olj ehlinyt juosla myös
muutaman maraton n kun huomasi J u ok sijal e h de st A, e,dä
Kalevaf Kieffos oli keksitty.
S ihen kuuluihänelle uLrsia
liikunlalajeja kuten plkaluistelu.
Josklrs hän oli myös mökki
veneellä soutaf ui ja ajaf ut
tavall sella polkupyörä lä.
Hån ajatte ik n, että Kalevan
Kierroksen rnyötä hänelle lulee
ympär vuolista mon puolisla
likuntaa
Ens mmäisenä Kalevan K effos
vuotena ol käydä nl n, että
Ivarkun ehjä kerrossarja o isi
katkennut heii alkuunsa. Jos
luisieLu olis pideity suunnitel
lusti, hän elolisipäässyl mLrkåan uiste uun. Luislelu Nuuksion Pitkäjäruelä
perutliin, koska eiollutjääiä. llarkulla oli
sama la ajaie varattuna alppih ihtonratka
Ranskaan. l\4arkun onneksi uistelu s ir
rettiin syksyksi valmisiuneel e Oulunky
an tekojäärada e.

Palasin 1900 uvulleja LänsiSamoalle sekä sie ä juoksin
1900- uvun puo ella jälleen
maratonin. O isiinä monia iLrniia malkantekoa er aisilla k|]
kuneuvoilla. Olilähes T0 tLrntiå
väliä, mutta kyllä ehli kuitenk n
edel ise le vuosituhannelle.
-Kun kaiken maailman hulu
t!ksa o in iehnyt kulen useiia
vuoroka!den hiihtoja, tä),4yi
jotain uutla keksiä, hän loteaa
lv4il en um-marcloneisla.

lvlarkun poika Jari mukana
Tunturin perhe on yksiharvois
ta, joissa fiin isä kuin poika

fi^
llaratonin tulostaso laskenul
Jo ensimmäisenä Kaevan Kieffos vuo
tenaan lVarkku juoks maralonin lähelle
kahta ja puota tuntia, vaikka se eisl oin
riitlänyt voiitoon.
Vuonna 1975 juoksin ens nrmä sen
keffan alle kolrnen tunnin. Sitien 27
vuolta ja 76 maraionia peräkkäin pääsin
alle kolmen iunnin, Markku sanoo

Vo,.u.n

kierros

ovat osallistuneet Kalevan
Kierrokseen. Markun poika,
Jari Tunturi tu i Kalevan Kerrokse-.n
mukaan varc n nuorena.
l\larkun m!kaan Jara eiolut va kea
saada mukaan Kalevan Kleffokseen.
Hän oli varsin innokas ja jo 1s-vuotiaanå
hän halusi ähleä våkisln mukaan.
-Finlandia-hiihdossa Jari lähi jostakin
10 000 lähtjän vaihe ta ja iuli su!rin piir
lein tuhannen kohdalla maaliin, Markku
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sanoo tyylyvåisy\4rä äänessään.
[,4arkku ja Jarisoutval myös yhdessä.
Tosin se ieki soudun hankalaks, koska
Jaripainoinoin 50 kg ja Markku lähes
80 kg.
llenetin siinä ioislasataa p stettä siihen
verraien, jos olisio lut lasaveftainen
soutukaveri. Aika lähe lä olisiolui myös
kokonåiskilpåilun neljäs voitlo llmån
tasoituksen antarnisia.
Jai o ivuosikaudet mukana Kalevan
Klerroksessaja ol lähellä kokona skllpailun voittoa monta kertaa.
Työ ja urheilu
lliten s tten pilkä ura paperiteollisuuden
piirissä ja ufteilu sopivat yhteen? [4afkku kertoo pitäneensä huolta kunnoslaan,
vaikka hänellä ol ed uslusrehiäviä ja
neuvotleluja ay-l ikkeen kanssa paperiteol isuuden iyöehtosopimuksistå. Neu
voiieluissa hän ioimi Iletsäteollisuuden
edusiajana paikymmentä vuotta.
Hänelä o ipefiaaie, eltä aina plää olla
jossalnvaiheessa vuorokautla semmoi
sessa kunnossa, että volotlaa lunnin
aik3a hadoiiteluun.
-Joka päivä pilihaioitela. Silloin pysyi

homma hallinnassa,sillä neuvottelut
o ival vaGin kosieita" 1980'ja 1990 lu
vuilla.

Mieleenpainunein kok€mus jå pahin
Kalevan Kerroksen mieleenpainuvinta
kokemusta hänen on vaikea sanoa, silå
kilpåilLrsuodtLrks a hänellä on takanaan
reilut 200. Ensimmäinen kokonaisk san
voilto olihieno, multa eräs rnaratonvoltto
lulee hänen mie eensä.
-Jyväskylässä oli oike n kova helle.
Talsi olla vuonna 1986. Juoksun lopuksi
nousi in Harjun kentälleja minä tällaise
na 80 kilois-Äna olen suhteellsesti huono
ylämäkijuoksia. "Kynttilå" Laakso
olisilloin paras maratoonari. Hän johi
m nua vlelä viisi kilornetrlä ennen maali
viilisen minuutta. Kun nousliin Harjule,
m nä jaksoif kerrunkinjlosla yämäen
ja sa n hänet k inni. Voit n koko kisan

vaikka peli näytti35 kmin kohdalla
Pahin pettymys Markulle o ikun häneliä
su'rnnlstuksen p irinmestaruuskisoissa
menija asla nive siteet vuonna 1983.
-Hyppäsin ojan ylija men nivelsiteet.
Jäi Kalevån Kierfoksen suunnisius
väl in,silloin olisiollutvoittomahdol isuus
kierroksesså. Salosen Pertti sllten

votti.

Siihen mennesså l\/larkulla oli katkea
malon sarla låje lta n. Hän olielämänsä
parhaassa kunnossa,sillä edellisenä
vuonna hän olijuossul maratonin alle
kahden ja puolen tunnin la hiihlånyt
periteisellä iyylil ä llalian Pinzolåssa
vuorokauden hi hdon maailmanennåtyk
sen 326,579 km.
-Muiia haavereita eivuosien vårrella ole
onneksi iullut. Se oli selväsli pahin, kun
joudu n seitsemän kahdeksan viikkoa
harjoiitelemaan kainalosauvoil a.

Harjoittelusta
[,4arkun eEs pe aate on olut, etlä
hänen pitää jostain kohlaa vuorokautta
ottaa se aikajolloin hån tekee harjoituk

-Jos on vähemmän aikaa, rnenen
pikkaisen lujempaa. K!n enemmän
aikaa, menen jopa liiankin hitaasti. En
ole iehohaiotte ua harrastanut. Se on
enemmält ollut kuntoilua. En vltsi rääkätä iiseäni haioituks ssa, kun kisoja on
yrnpärlvuoden eri ajeisia nlin paljon.
Haioiitelullisesli kovin vuos lt4arkulla on
ollut kolmas Ka evan Kieffos vuosi. Hän
sånoo, koska oli "pakko" voittaa kolman
nen kerran peräkkäin.
Silloin luli noln 3000 kmjuoksua, 2000
km hlihioa ja olislko tullut 2000 km
pyöräilyä sekä muuiama sata kilometriä
souiua ja luisielua. Siihen aikaan oli
vielä tietysti kaikki pallope it, sillä pelasin
aika pajon squashiaja tennistä. Lisäksi
laskettelin. Sittentu i goll1990]uvun
ålussa, johon meni hirveästi aikaa.

Kierroksen puheenjohtajana
fMarkun Kalevan Kieroksen puheenjohlajakausi saiiui aikaan joloin kieffoksen
osanottajamäär ssä oli laskusuuntaisia
aikaa. Kalevan Kierfoksen uuiuuden viehäiys alkoi mennä ja ehkä 1990-luvun
amalla ol myös oma osuutensa. osa
vanhosta kiedäjistä pysyi mukana, muita uusia eisaalu innostumaan mukaan.
-Se 1970 luvun hölkkäbuumi, Kalevan
Kierrosja pilkän maikan utheilu o ivat
pois muodista. Keinoja emme keksineel
ja laskusuhdan ne jaikui rcilun parikymmentä vuotla aina 201oluvulle saakka.
N)'t on mukavåst uutta porukkaa tu lut,
l,,larkku sanoo ja arvelee, etiei nykyisin
oLe mahdotonta lisätä Kierrcksen osallisiujamääräå.
Kalevan Kierroksessa on aidasta laiiaan
porukkaa. Kirjo on so niin tauslalisesli
kuin ammatilisesti.
-Kalevan Kieroksessa o laan kavereita

laustasta huolimatta. Se on hyvä yhd slåvå tekijå.
Puheenjohtajakauden aikana lMarkun
hanka ampia tilanleita olvai vilppihommat. Eräs kie(äjå kun kärähti oikaisus'
taån hiihdossa jå loinen siitå kun pisti
kaver nsa alamaan pyöråosuuden. Eikä
kumpikaan meinann!t asiaå t!nnustaa.
Hiihdossa vilpin lehnl,,t Lupas haaslaa
nr nul oikeLrteen, kun häneltä vieliin
nråhdollsuus, koska annoimme hänelle
kilpa ukellon. Hän o isuunnitellusti
o kaisut Pogostan-h hdossa, ja jättänya
perä enkin hiihtämäitä. Jouduin puheenjohtajajana loteamaan, etiä hänei

"Laiskuus" iskenyt
Vuosien myötä [4afkun harjoiitelu- ja
I ikuntamäärätovat pienentyneet. Här
sanookin nykyisin tekevänsä peruskuntoilua.
-Eien te n iuolaisen kuuden k ometrin
enkin. Löysää se harjoiilelu on, mutla
sen veffan pitää juosla, että pysty mara
Nykyisin hänen harjoitieluunsa kuuluu
talve la hiihtoa, mieluumr|lln kaksi
tai puolitoistalunlia kerralla. Hänen
kävelylenkit oval tunnista kahteen
ja juoksulenk t ovai yhyemplä kuin
aikaisemmin. l\,4yös soutu-, pyöräily- ja
luisteluharjoittelua on kymmenisen ker
iaa tavoitleena vuodessa. Hän sanookin
harjoitlelun pudonneen 3000 k omeiriin
jopa alle. Lisäksi hänen harjoiitelustaan
puuttuu muu liikunlaa kulen pa lopelilja
lasketleluviikoi.
-Haioitielua on ehkä kolmasosa siiiä,
miiä se oi parhaimmilaan

Tavoiti€et 75-särjassa
[,,lafkuLla on ollut iävoitteena, ettå
joka ikäsarja ptää voittaa vählntäån
ensimmäisenä vuotena ja se tähän asti
Kilpailu molivaal o on s inä rn elessä
r.ukana. S itä saan nosleita. Kyllä minä
vielä 75 vuotiaiden sarjaan vedän itsen
vähän erilaiseen kuntoon, mihin se n),i
on repsahlanut parin vuoden aikana.

I/arkun mukaan juufi kilpailumotivaatio
pitää y lä harjoitlelumotivaailota.
-On tämä ihan mukava 40 vuoden ta val
ollut. Monta hyvää kaverla on tullut,
jolka oval edelleen mukana taijoiden
kanssa edeleen pdelään yhteyttä, hän

Teksti: Hannu Saarlnen

30

Vx-rcu.nkierros

Kolminkertainen
naisten sarjan voittaja
Anne Vestman:
"Kalevan Kierros oli
mielenkiintoinen"
Kuntosalilla Diää olla saatavilla
teNeel I isui na Dosteltava a.

Kun Kalevan Kierros oli vielä nuori, oli myös Anne Vestman (os.Hell) a le parikympplnen. Hänellä oli
nuoruudessa hlihdon Hopeasompasarjassa yltänyt hopealle. Silloin hänestä piti tulla huippuhiihtäjä.
-Kyllästyin vain krilttisessä iässä h ihioon, hän sanoo.

parissa. N,,linulla on kaks lapsenlasia, jotka pitävätvauhdin
yllä, Anne summaa lyhyesti kuulumisensa.

Ku tenkin vuonna 1981 Anne lähti aikaisemmin jo Kalevan

Kierrckseen osa isluneen isänsä Eino Hellin innoiitamana
mukaan Kalevan Klerrokseen. Hän sijoittuikir heliioiseks,
Anneli Lindqvistin jälkeen.
-Soud n slloin Sulkava la sånikanssa, muisteleeAnne vuosen takaista kilpaiiuaan.
Toisena kieffosvuotenaan hån ylsi ensimmäiseen kokonais
ksar voittoonsa. Se!raavana vuonna hän veijälleen nåisten
saian voiton 4478 psteellä. Hänen iuloksensa säilyi Kienok
sen naisten ennälyksenä seuraavat kolme vuotta.

Vuoden 1984 na sten k sa voilosla kåyliin laislo Annen ja
Vellamo Toivosen väliLlä. Anne suunnist vottoon. Ralka suna
ol 25 mlnuulin parernmuus rasleilla. Sinä vuonna Anne oli
r.uuienkin kovassa kunnossa. Hän voitt lta ian Pinzoossa
hihdetyn 24 tunnin klpa lun naisten maailnanennåtykseLlä.

Annellaja hänen miehellään on asunto Helsingissä, mutta
Poramml la he viellävät kaikki viikonlopul, siellä myös hänen
lapsen apset asuvat.

-Ha{otteen täällä sal la kahdest vilkossa pajnonnostoajå
pari kertaa vi kossa teen kåvelylenkin. Hän korostaa, että a na
lapsenlapsei meneväi kuilenkin harjoiltelun ede le, heille hän

Annen mies tunnetaan hyvänå painon nostovalmenlajana ja
hän on saånut myösAnnen innostumaan palnonnostoharjoit
te usta. l,'lenestyståkin Annelle on tullul, si lä hän on voittanui
\tuanna 2014 känais ssa omassa sarjassaan Suornen mestaruudenjå tehnyt sarjansa SE tuloksen Hän eikutenkaan
enää hå ua kilpal a.
Minulla

of

hyvä tekniikka, rnutia voirnaa vielå puultuu, Anne

Vuonna l985Annelie syniyi laps, jolen haiotteluun ei ollut
nrahdolllsuutta ja Kalevan Kierros jäi.
kuu uu Annelle y ikolrnekymmentå vuolta viimeisen Kaevan Kierroksen voittonsa jälkeen?
-Eipä tässä miiään ihmeellistä. [,4ieheni "Masan kunlosalilla
teen kaikenlaisia hornmaa siivoamisesta hedelmien iarjo le
ailtoon. Lisäksi työskenielen pai päivåä viikossa vanhusten
l\,41ä

Anne saatetaan joskus nähdä m illå hihtämässä taijos on
luminen talvihän vol ähteä hiihtolenkille muila painonnosto
on vankasi mukana ohjelmassa.
Painonnostosopii myös naislle perusvoimaharjoiiieluksi. On
va n lähdettävä oikean nosiotekn ikan ehdoilla, Anne muistut
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Kalevan Kierroksen koko 40
vuoden historian a kana vain
Lasse Torpo (42)on yltänyt
kokonaiskilpailun voittoon
niin, että on voittanut jokaisen

osakilpa un.
Kun vuonna 2008 Jaakko Erkinheimo ja muulama muu kaevankiertäjä
ol saanut houkuteltua kovakrntoisen
edusluslason suunn stajan Lasse ToF
pon mukaan eikukaan olisiuskonul,
eilä hän ensimnräise lå kerralla voittaa
koko kieffoksen kaikki osalajit. Torpon
saaminen Espoon Etanoiden loukkueeseen takasl myösloukkuek pailun

Oi

keaopp iset

Ii

Kilpaurheilu jäänyt laakse
Syyskuisenå illana 2016 puolusiusvoimien pääesik!nnåssa työskentelevå

ike rad at ehkä isev ät v a m m oj a.

taa. Hän sanoo, että naisilla on yleensä
iaruittavå lilkkuvuus, iota painoharjoltte-

eikattu jalastan Tosin kipsio ipeni, ja
sellainen, että ja alla pystyikävelemään,

-Ehdoilomasi kannatiaa ufteilija- iai

Kysyträessä eri ajeista Anne sanoo
pyöräilyn olleen kvul ain", suunnlstuksen ta toa vaaiivan ja luistelu o ihänelle
teknisesi haasiavin. Hän arvelee, eiiä
Kalevan Kierrcs on myös pilkä ti väli-

kunioilljauran alusta asli iehdä voimaharjoitte ua. Se voimyöhemmin 40
60 vuoliaana olla vaikea aoillaa, mutta
eiole mahdotonta, jos vain on ha ua.
Kaiken ählökohtana on nostotekniikoi-

Puhe käänlyy ku n itsestään hänen
muistoihinsa Kalevan K erroksesia.
Anne ke.too kuinka Kerava la, jossa hän
s loin asLri, oli kova innostus Kalevan
K errokseen. Keravan Uft eilijoiden
k!niojaostossa Kunnon Keravala sissa olinronta kielräjåä, jotka infoslivat
harjoittelemaan. Kierrostuntui hänestä
siloin varsir mielenk inioiseta ia monipLrollselta k pailulla.

-Asuin siloin kotonani. lsän i jä rjesti minulle välineel, muuten se osalllstuminen
Kalevan Kierrokseen ei oisi onnisiunut.
Kun tarkasteee Ka evan Kierroksen
vuosien osaottajalistaa, lö),iyy mie enkiinioinen tieioi samasta perheestä iså
Eino ja lapsetAnne, Niinaja Rauno
ovai osallstuneet a nakin kerfan hyväk
sytysti Kalevan Kierfokseen.

Torpo rnLristelee kotonaan Vanlaa la
kahdeksan vuoden takaistå a kaa. Hän
kedoo Kalevan Kierroksen jålkeen
harrastaneensa pyöräilyå, mutta nyl jät
täneensä kilpaurheilun ähes kokonaan.
Pyörä y on laji, jossa huonokuntosempanakin pysyy porukan mukana,
muita eivoita kisoja, hän selvittää.
Hän sanoo harråstavansa liikunlaa
velä lähes päivilläin. I\,lutta se e ole
hänen mieleslään hadoittelua. Hänet
nähdään ede leen suunnistus-ja
sotilaskisoisså mukana ja onpa hänet
nåhty para ympia aisissa näkövåmmai
sen hiiht4än oppaana.

-Ennen Kalevan Kierosta haffastin
suunnislusta ähes puo iammatUma sesi, hän sanoola kertoo ähleneensä
mukaan Kalevan Kierrokseen heli tosissaan. Va kka hänetä puuttuival niin
vene, pyörä kuin uistimet, joten hänen
kienoksens3 läht käyniiin ainavehkeiltä.

-Keravalta oliporukkaa oli pallon, mutta
vain miehiä, hän naurahlaa.

-Luistelu o imielesiäni helpoinja ajallrsesti yhyin laj, hän anaysoi.

S loln lgSoluvunpuolessa välssä a ko
naisten osuus isäänlyä kestävyysliikun

P kaluislelu

ol Torpolle uus laj. Hän

nåsså. Kalevan Kieroksessa mukana
o eet naiset olivalAnneå huomattavasti

kokee hyvänä sen, että juLrfi vuonna
2008 lu steLuosuus oli Rantasalmella
järuenjäålä. Hänen m elestä olisio ui
a van toinen t anne, jos klsa oli pidetty

-Olin sl oin alle parikymppinen, kun
a oit n. Kierrokseen littyy minuLla palon

Soutu va'kein laji

muistojä. Kerrankin soudin kisan lalka
k psattLrna, kun min|] la olivaivaisen uu

Kun puhe kåäntyy hänen osaltaan Kierroksen va keimpaan lajiin, Torpo safoo
sen olevan ehdollomasti soudun.

Tehslija huval Hannu Såarinen
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-Harjoittelimrne soulua, silti emrne lähteneet voitiamaan
ksaa. Tarkotuksemme o isaada mahdolisimman paljon
plsteitä.
To|po ol ajatellut soulaa yksin, mutta hyvällä vuorosoudutta
molemrnat soulajat saavat joukkuekisaan kovat pisteet.
Vuorosoulu oli selkeää taktiikkaa ajate len joukkuekilpailuå,

Soutu vaatiikovaa kunloa, mutta rnyös hyvillä välineillä on
osuutensa taisteltaessa mitallsijoista. Soutua edeltäneenä
L staina Torpo saroo vieä les€nreeisa useira er ar.ojå.
Va kkå soutu olikin valkein laji, eimyös maraton päästänyt
rnieslä helpolla. [,4elkein heli Vuokalissa pidetyn hiihdon
jälkeenTorpo lähti parlksi viikoksi etelään harjottelemaan

Löytyykö toinen 6000 pisteen kie.täjä
Kysymykseen sitä, öyllykö vieläjoskusjoku to nen, joka voir
taa Kalevan Kierroksen vuoden jokaisen osakilpailun Torpotta
-Henkilö tulee suunnistuksen tai hiihtosuunnistuksen puotetta,

Hänen näkemyksen mLrkaan suunnistustaitoa ei hetkessä
opila. Kalkki muut lajit voidaan voittaa kovata tajihaioiiietutla. Toisaalia esille nousee Kierroksen ongeha, jossa joku
lajinsa huippu voiosallistua Kierrcksen johonkin lajiin ja jätiää
tarkoituksellisesii muut lajl tekemältä, ja silti hän kuiitaa" tåjin
1000 pisteltä.

Lasse Torpo
*

6000 pisteellä kokonaiskisan voittajaksi 2008

ja tällöin juoksua kerlyinoin 14 tuntia vilkossa.
Kevään harloitlelu antoikin hänelle pohjan lähieä
tavoiltelemaan Somerolla a le 2h 50min oppuai-

-Puolimatkaan juoks mme lavoitevauhtia, muita
kun muul tippuivai va!hdista, niin myös minä
otin lopun hiukan rennornmin. Siltiviimeinen viisi
kilomelriä oli vaikea.

Turhia harjoitustunteja vålttäen
Torpo o ie.ne.l Kaleval Keiios -vuoiråan piranyl
tårkkoja harjoiluspäiväklioja, mulla iavallaan
huippu urheiluun lähiäämisen lälkeef, ja aletiuaä1låva aa1
. härjåtti ,raroiiuk.

lääfdylleljahsi

sel kirjaamalta. Hän muistaa harjotelleefsa silti

-Haioittelin aina kahia lajiå: menossa olevaaja
iulevaa. Lisåksi lalvella juoksjn viikoittain palauiiavan lenkin. Olen py lnyl välttämään harjoittelussa turhia iunteja". Sen, minkä harjolttel n, lein

-Kalevan kierroksen tulee ajan mukana kehittyä, sanoo Lasse

Hän toiml voittonsa iälkeen Kalevan Kterroksen hallituksessa kehittämässä Kierrosta.

ksisitlen Topo nähliin vain yhtenå vuonna krerroksessa?
Hän sanoo, etiä häne lå olisilloin huippuhyvä lainakalusloSamana vuonna minulla alkoiarmeijan etäs kurcsi, joka
latkui aina vuoden 2009 kesään. Se o isi syönyl niin paljon
harloilusaikaa. En viiisinyt "h uonosti voidellu illa suksilla lähleä kisaan. Olisi piiänyt hankkia luistimet, veneja hyvä pyörä.
Kun haluaa voitlaa, ei haluaisiantåa vålineillä taso usu.
Häntä luskin nåhdäån enää Kierrcksen osallistljana, sillä hän
ei halua olla enää tosissaan I ikkeellä. Eikä hän låhde Kalevan Kieff okseen harjoiilelematta kunnolla.
-Olin s loin poikamies, kun voitin. Nyt perheja pienl poika
l\,4

Torpo_

Torpo sanoo, etiä Kalevan Kieffos antoimukavia tapahtumia
ja näkymän peinleisiin uusiin kestävyyslajeih in, loiia hån
pääsi kokeiiemaan. Hån toleaa, että lähes kuukåus1ta n
tulee joissakin yhieyksissä esil e hänen Kalevan Kieroksen

-liselleni se oli myös osoitus kovasta sen hetkisestä anaerobisesta kunnostani. Pystyin urheilemaan iiety lä kovatta tehotta
pitkään. Soutu olihyvä esirnerkkiien usko että me topussa
kiihd),i mme vauhtia vaan jatkoimme samalla tehotta.

Tekslijs kuva: Hannu Saannen

Hannu Saarinen
- minun kierrokseni
Kun yritän palauttaa mennyttä aikaa rfieleeni, muistan kuten moni ikäiseni, kuinka 1970-luvun alussa
elettiin "hölkkä-ajan" nousuvuosia. Suomalainen kestävyysjuoksu eli uutta tulemista ja menestystä tuli
monela rintamalla. Tähän kestävyysjuoksuinnostukseen oli helppo lähteä mukaan. Mieleeni nousee
myös tiedonhaluni. Hankin Arthur Lydiardin "Punaisen kidan" ja ammensin siitä valmennustietoa.
l\,4uislan asioita, rnuttå

s timenneet

vuodet oval kuin pirnennysvarjon
peitossa. O in nnostunut juoksemisesta
ja m nua ei haltannul sanonta: llitä
p tempi matka siiä hölmönpijåtkå .
Haioittelun myötä keståvyyteni
nousija juoksu kulki: Kåisaniemen ja
Kaivopuiston maratonil sekä lmpivaaran
juoksul tullval mlnule lutuiks.
Eleltiin aikaa, joloin naisjuoksija pilkillä
juoksumalkalLa olivarsin yks nä nen
taivaltaja. [,4uistan, kulnka 1970]uvulla
lia Paukkonen (os. Pettinen)ja Lilsa
Hietanen olivat aikansa pioneerejå.
Heitä katsoiiiin hiukån k!mmeksuen;
jaksaako nalsei juosiå noin pitkiä
matkoja? Kysyttiin, onko se helle
terveellislä?
Harml, eitä monei tapahlumatja
nimei eivät palaudu paremmin
mieleeni. l\,4uisian kuilenkin Helsingin
Olympiastadionilla järjestetyt n in
sanoiuthölkkäkympii, jolden rnitalen
taakse Joutsenniemen Jussi kaiversi
sähkökynållå såavuttåmani ajan.Yritin
myös miajuoksussa saavuutta tuloksia.
Yllätiävää, että 800 metriä oli suhleessa

Luin Juoksijalehdesiä, että
kestävyysjuoksijan oli opittava
kärsimään väsyrnystä ja tuskaa. Ja
minä kärcin. Sunnuntainialvipakkasella
juoksimme 30 km pilkiä lenkkejä no n
pa n tunti n. Ne piu olla h taila lenkkejä
ja o ivathan ne, jos kova vauhtioli
silloisen käsiiyksenl mukaan kolme
minuultia kilometfi. Pitkän lenkin jälkeen
makasin loppupäivän räiilväsyneenä
sohvala. Sitien kesällä juoksu ei
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kulkenut Pohjani oli pettänyl talven liiån
koviln, pitkiin enkkeihln.
Joskus 1980-luvun al!ssa radalLa
iuoksu piikkareila sai pohkeenl
kivu ialksija akil esjånleeni joud utliin
eikkaaman. Sama la luoksu jäl vähälle.
Vaikka minusta ei tullut huippujuoksijaa,
m nulla on ajatus siiiä, että olen
rn ielellän i liikku nut m illoin juoslen,
hlihtäen, suunnislaen tai kesäisin
pyöräillen. Mottonion p tkään ollut:"Se
joka yitiää ja epäonnisluu on parempi
kuin sejoka e yrltä ja onn stuu siinä.
Kun yritän sitien muistaa, miten
iutustuin Kalevan Kleroksen, se tuntuu
oevan hämårän peitossa. Ehkä olin
nähnyt I moituksen Juoksijalehdeslä,
jonka tilaaja o in jo sillo n, kun Kalevan

Josiain muisilni sopukoista nousee
esille vuoden 1976 Solvallan
jäärnaraton, jossa kaverinl kanssa
jääkiekkohokkareilla luiste irnme ja sen
kuinka harmitti, kun joku nelikymppinen
"vanhus' jätti meidät pikaluisliml laan.
Siitä lulsteutapahtumasta pilitulla
seuraavana vuonna Kalevan Kieffoksen
luistelu, mutta sään hatrja pääiiitosin.
Asuin 1970 luvun lopu la Hesingin
Oulunkylässå. Tekojäälle o ilyhyt matka.
Eråänä påivånä ohitin tekojääradan,
jossa oli kåynnissä Kalevan Kierroksen
luistelu. Påätin uistelja u kopuolisena.
Aika o ijotain tunil kahdenkyrnmenen
m nuutin tienoil a i ei huono, lulste ua
lähes harjojltelernatia.
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Vuonna 1980 muuun Kerava e, jossa
toimj Kemvan Urheil joiden kuntojaosto
Kunnon Kefavalaiset. Jossain
vaiheessa liiiyin seu|aan johon kuului
monta kalevankleft äjää. Vuosikausia
porukka kokoontui yhieislenkkelhin
keskivi kkoisin ja sunnuntaisin sekä pari
kertaa vuodessa Cooperin tesieihin.
Varmaan silloin minulle heråsi halu
kokeilla myös Kalevan Kleroksen
vaativuuita.
Ensimmäisen Kierroksen i suor tin
vuonna 1984 jolloln hiihdeiiiin
Finlandia-hlihio, klsalohon osallistui
12 909 hiihläjää. Silloin pitkää matkaå
hiihdettiin perinteisellä ja Siitosen
tyylillä jossa toise la suksela lehliin
eräänlaista luistelupotkua. Sinävuonna
sain kasaan neljä ajia, mutla se riitti
hyväksyltyyn suoritukseen. Seuraav na
kuutena vuonna suorituksia tu i
6,4,5,5,6,6 eli olin saavuttanui Kalevan
Kieroksen standaarin. Tuliiin vuoteen
1990ja minun oliaika ptää vä ivuosia
Kalevan Kierroksesta, e siksi, eiien olis
liikkunut, mutia a kansa kulakln ajaiielin.
N ihin Kalevan Kleffoksen vuosiin
liiltyi kuilenkin monta er aista kilpail!a
ja kilpailumatkaa. Vaikka vuoden
1989 suunnislus, joka jäiestettiin
lähes kotikulmillamme Keravalla. On
myönnettävä, etlä meillä kerava aisilla
oli selväst kotikenitäetu", ollhan
maasto meille tuttua.

Haruoln oen keskeytiänyt, mutta
vuoden 1987 hlihto, joka suo tettijn
Pirkan hilhdon 90 km malka a himu
pakkasen valliiessa. Suksi ei lu istanul ja
luu ipuhalsivastaan. No n 50 kilomeirin

kohdalla sain tarpeekseni, kun kälenapaleliväl niin, ettei
sauvaa pystynyt pilåmään käsissäni. Moni silloin loppuun
hiihtänyt palellutti enemmän taivähemmän itsenså. Olen
edelleen silä miellå. etteiteruevden kånssa kannata leikkiä.
Seinämaratonilla o in suhteellisen hyvåsså kunnossa.
Tavoittelin hyvää loppuaikaa. mutla maltlamaltomuudessani
lähdin ylikovaa, ja 15 km ohitin hiukan ylitunnin ajalla.
Sen jålkeen vaikeudet alkoival ja kahdenkympin jålkeen
loppumatka meni kåvelyksi. Olisin keskeytånyl. mutla sinå
vuonna minulla ola Kalevan Kierroksen viii kalkolla. Oli
saatava hyväksltly suoritus kaikista lajeista. Loppua kani
lähent€ll viitlä tuntia, ja minua harmiiti, vars nk n kun eräs
kaverini ohiili minut lopussa. Kuulin siitä juoksusta håneltii
vielä monta vuotta myöhemmin. Seolikin ainoa kerta. jolloin
hän minut voitla.

Kienoksella tula onneksi puolimalkan kisa,ioila matkoja iolkul
pitivät aivan liian helppoina. En vain ymmåfiå miksi. Varsinkin
jos ajate laan asiaa iåkkäåmmån kunloilian kannalta. Elkö yli
viisikymppiselle pa nkymmenen k ometdn tLroksu ole kova
suorilus? Joka tapauksessa kipinä synlyi minulle uudelleen ja
olin jälle€n mukana.

Kun katselen peruutusp€iliin, muistini kätköistä alkaa noustå
osakilpailuja toinen loisensa jälkeen. Kedoasinko siitä. kuinka
Pogostan hiihdossä jäi mononi autoon ia aulon avaimet
olivat kaverillani, joka olijo lähtöalueellaja krinka lainasin
puku huoneesla jonkun monol. Vaikertoisinko siiiä, kuinka
pyöräilyosuudella jo!du n vaihlamaan vafarenkaan. Vai olisiko
se kenomisen arvoinen, kun suunnistuskisassa kauimmaiselta
rastilta låhdin aivan påivånvastaiseen suuntaan ia lulin tielle,
joia eikarcssa nåytlänyt olevan.

Kalevan Kierroksen 40 vuoden olemassaolon ajan on
myös suomalainen kunlourheilu muuttunul. Moni perileinen
tapahtuma, johon olen osa islunut, on oppunut, mutta uusia
on tullut tilalle. Samalla lajikirjo on muuttunut. Kukåpa olisa
uskonul 40 vuotla sitten, ettai polkuiuoksu tulisi olemaan
2010-luvulla jotain aivån uutta. Mehån,uoksimme silloin.
kauan aikaa sitlen, polkuja pilkin, eikä siinä ollul milään
ihmeellistä.

OnneksiKålevan Kierros eåå ajan lasalla ja pyrkii
kehittymåän harrasiajieniarpeiden mukaan. Kier.osei ole
enää yhri vaativa kuin ennen, mutla haasletla siinä itlåä
edelleen. Sen monipuolisuus antaa jokaiselle vuodenaialle
minulle motivaalaota kuntoilla.
Tavoilteel auttavat lählemään lenkille, varsinkin
silloin kun se syystä taitoisesta tuntuu vaikealta.
Vaikka hatoiilelisin paremmin kuin koskaan,
siihen mihin neljäkymmentä vuotta sitlen pystyin
en tule enäå yllämään. Sjlti liikunta anlaa oman
mausleens€ elämääna. Minun eiole aika pysåhtyå.
jäädA paikalleni, sillä vuoden 2037 veteraanien
suunnisluksen MM-kisojen M90- sa4an milalitevoile
on kirkkaasli mielessäni.
l\,lyös malka on tärkeä, ei pelkästäån påämäärä.
Ja malkala tarkoitan kaikkea slä, mikä llittyy
lekemiseen kohti päåmäårää.
Nyl tålä kirjoittaessani on Kalevan Kieroksen
iuoksun aamu. Säästä näyttäa tubvan juoksun
kennalLa, mitä pårhain Muna kaikkr asialerval aina
.nene niin kuin loivois. Vasemman
lalhapo),länr.a
filkka oval turvoksissa, punainenja kipeä, o utio
kaksr v. kkoa Låäkarin nLkaan talassa or ruusL.
Juoks€maan en Uinåån päåse, mulla loivottavasti
minut nähdåän juoksemassa ensivuonna, onhan
silloin minulla jålleen sadanvaihlo edessäniOnnehsi vuodet sy4åyflävåt ikävät mu'stol. Ne oval
kuin sarja loukkaanlumisia, sairastumista, vääriä
valintoja eåmåssä ja lopulta iän tuomat rajoilteet.
Kaikki lapahtumat ovat kuin osa eilistä päivää. joka
iätkuu tainään.

Hannu Saarinen m ieli I aji n sa pyö räi Iy n
maalissa litissä 2016.

Teksti: Hannu Saarinen

Jouni
Nurmiselle
Kalevan
Kierroksen
kisamatkat

ovat lyhyitä
Jouni Nurminen (52) on osallistunut
Kalevan Kierrokseen reilun 20 vuoden
ajan. Ensimmäiseen kierrokseen hän

lähti mukaan vuonna 1994 ta on siitä
lähtien ollut vhtä vuotta lukuun ottamatta mukana Kierroksella.

Nurminen tunneiaan myös piikistä seikkailu-urheilukilpal uistaan ja esimefk ksj
rogainingin El\4-k paiLusta vuonna 2009,
kun Yllästunturilla pideiyissä k soissa
El\,4-ku laa ripustetti n veteraanisaias'
sa joukkueelle Juha Prittinen ja Jouni

Nurm sen mukaan Kalevan Kieffokseer
on hyvå ke no saada lisää osanoltaja
juu kiertäjen ornan eslmerkin kauiia.
Hån lärjesl Lohja la Ka evan Kierrcksen nfo tilaisuuden ja paikalle iu i 10

Osanottajamåärä oli yllätys. Ja nyt
moniheislä onk n mukana.

Tänä vuonna Nurminen on pyrk nyl
tekemään kaikk Kalevan Kieroksen
osalalit samana päivänä vähintään
kaksinkertalsina. V kkoa ennen Ka evan
K erroksen suunnlstuskilpal ua Nurm
seLla on aikaa vastaila, miten hän tuli
kerrokseen ja ku nka tuplamalkai ovat

-

Pitkänlinjan kierråjä EeroAalto sai
minut nnostumaan m!kaan. Olln a kani
katsonut hänen louhulaan Kalevan
Kieffoksessa. Ajattelin, eltä kyl!ä minä
kin kykenen, koska muul pystyvät, hän

Nurminen harasti nuofena hiihloa kilpai
umielessä a na 16-vuotiaaksi. Siiten
kilpaurhe Lu jäi kymnreneksi vuodeks .
Hän onk n miettinyt mikä saihänet uudeleen !fteilun parln. Hän perustelee,
että likunnan avuLla saa voim a tuleviin
e äkepäiviln?

saa miehen iekemään näinkin kovan
suortuksen. Hetken m etitlyään hän
kuiienk n toteaa:
Sl oin o iKeffoksella vlelä priolimatkat
ja halusin ka sånoå, eltå läysmatkat
voitsuoritiaa kaksinkertalsina, joten
puo imatkoja eilarvita. Sl oin esimeF
kiksi soutumatkaks rn nu le luli minulle
100 km.

Iämän vuoden kaksinke(a sten matko'
jen suorltaminen luli yhieisluumin Ossi
Slpun kanssa. Num sen mielestä ylpit
klen matkolen suoritiarninen on pitkälti
omien rajolen hakemisla.

-Tänä vuonna Oulunkylässä lulste
Olen katsonut, kLrn 7o-vuoiiaita pappoja juoksee maraloneja, hän naurchtaa.

-

Kymmenen vuotta sitten Jounl Num nen
suofiiii ensimmäisen kerran Klerroksen
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't!plana'. Siiä hän eiosaa sanoa, mikä
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joka erässä, joten maikaa kerty 180 km.
Lulstelu meni helposi perusvauhdilla,
jossa'pees' autio. Olef osall stunul
Kuopon 200 km:n lu ste uun. Luistel! on
m elestäni Kalevan Kierroksen heLpoin

Kainuulainen sprintti tuplana
Vuokatissa Nurminen lek kovaf tempun
hiihtärnällä "Kainuulaisen spintin"
iuplana eliyhteensä 240 km. Hänen piti
h ihtää ens mmäifen 45 krn kovaa, kos

Hyvåssä kel ssä soudetaan jaloilla,
aallokossa puolestaan joud uiaan käyitä
rnään efemmän käs ä ja selkälihaksia,

ka silä otetliin aika Kierroksen kisaan.

Tånä vuonna Numinen on soutanut
ehkä enemmän kuin aikaisempina
vuosina. Hän sanoo o leensa lohjalals
ten joukkueen uusen jäsenlen soudun
''spårraajana", ja muislelee soulaneensa
lokaisen kanssa opetuslenkkejä.

No n 35 klomet n kohdalla o in lo aika
loppu. Hihd n ens mmäisen enkin perinteisellä tyylillä, joka olr paljon huonompi
lyy i minu e.

Puolivälissä !rckkaansa, 120 km:n koh
dan, hän ohillialassa 7.27,54. Nurmisen
taival Vuokalin ma semissa kesti noin 18
iuntia, joten hän joutui hiihtämään yön
prn-ieydessä varustuksenaan otsalamp
pLr. Hänellä e ollut loppuosuudela edes
u kopuo ista huolloa.
Pefiaatteessa o inätt ke ija kuutamo
vala si. Majapaikkan oliVuokatin urheluopston lähelä,loten kävin sieltä välillä
håkemassa lisåevästä.

Keuruulla matkani ol 60 km. Sehän on
nolmaa imatka Sulkavalla.
Våikka Nurminen piiää soulua vahv m
pana lajinaan, hän eiharasia ergo'
soutua eikä ta ve la käy kuniosa illa.
Kierroksen soutu vaatii hånen rn eleståån harjoiilelussa myös muulamia
p lkiä soutu enkkejä.

-

Nurminen kertoo pitkå matkoja suorltaessaan ajatlelevansa kaikenla sia asoita. Hän myöntäå Vuokatissa viimeiselle
kieffokse le ähtiessään pohtineensa,
onko koko iouhussa miiään järkeä.
Jääosuudella oli kova vastatuLrli. Oln
våsynytja hi htäessä laisin sek!nniks
nukahlaa la heräsin naama lumessa,
Väsymykseen iottuu, hän naurahtaa.
Toukokuussa Tuusu assa juostu maraton saijatkoks samana päivänå Nuuk,
s ossa luoslun maastomaratonin.
N'rLrksiossa olin kovilla. Noin 25 kmrn
kohdalla tulival koval krampitjalkoih ni.
N in kovla ei nr nu a ennen ole ollut. En
päässyt eteenpäin. Oo olimuLrten hyvä.
Syy saattoiolla siifä, että maralonin jätkeen eiruoka maistunut, joten energiat
ta hivena neet o ivålvähissä. Nuuksion
luoks! oli yhennetlävä.
Väitän, että mafaion on Ka evan
Kierroksen vaikein laji, koska juostaan

soutu Nurmisen vahvin laji
Nurminen sanoo, etlä souiu on hänen
vahvin ajinsa. Kierroksessa hän on
saanui suhleesså silå eniten pisleiiä.
Hiukan yllältää, eltä hän toivoo vaikeaa
rnyrskyisää keliä souluun. Silloin hänen
rnukaansa ei pelkästään soututekniikka

Ergo-souiu eioie min!n lajini.
Punttisalilla en ole käynyt 30 vuoleen.
Tykkään liikkua ulkona. Soutamaan
oppii vain souiamalla. J!hannusaationa lein nuorempana aina 50 k omeAn
soutu enkin Lohjala.

Pyöråilysså erikoisjärjestelyjä
Tänä kesänä pyöräilyyn ei Nurminen
eht nyl panostamaan. Hän olilupautunul
soulamaan Sulkavalla ja soutulrarloilleut lohjala sten kanssa veväl aikaa.
"Jopo ei ol ui esi ä vasla kun ko me
viikkoa ennen pyöräilykisaa.
Pyöräily meinasi jäädä kokonaanväliin,
silä Nurmisen enon hautajaiset olivat
samana päivänä pyöfäilyn kanssa.
Erilyisjärjestelyin hän pääs polkemaan

-

Pyöräily rnen läpi200 km:n pyöräiyhaioitukse a. Heti pyöräilyn jälkeen
ähdin äitlni kanssa hautajaisiin.

Kun hän itamyöhälä palasi kot insa
Lohjalle, hän päätii vielä lähteä maastopyörällä lenkile. N,,latkaa kertyivelä 75
km.

Olilultava kolmen aikaan yöllä koliin,
koskå tvrstä t!li Rion olympia aislen
keihään loppukilpailuja pit silä iulla
katsomåan, hän naurahlaå.
Tämän vLroden Kalevan Kienoksen
vlme nen lali, suunn stus, on myös Nurm sella ja OssiSipullå tuplamatkana.
Numn nen plää suunnistusta mukavana
ajna, ja påäsäåntöisesil hän tekeejuok-
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sulenkkinsä maastossa. Suunniiukseei
hän on valmistautunut tarasieilla ja
osali siumalla Jukolan viesliin.

- N,4inulla on kotona remonlli menossa,
joten harjoiltelu on jäänyt vähemmäle.
Nyl

v

kossa on tul ut nellä seitsemän
kilometin iltarasiikisaa. Nurminen kerloo
harjoiltelunsa viikkotasoi a vaihtelevan

Va htelua on 5 - 25 tunn n välilä
Kesän aikana v ikko€ste la olen o ui
kadla kädessäninoin par kymmeniä

kedaa. Se

of siltivähemmän kuin ede i

Suunnilelma iup amatkan suunn stuksele on m etifnässä. Ensimrnäisen kieroksen jälkeen p!olen tunnin iuumaustauon
jä keen hän lähtee Ossl Sipun kanssa
uudestaan maasloof.

-Tuskin nreistä on muille sillo n "apua .
Voiola, että ieemme oman uuden reitin

ta lähdemme vaslapäivään kiedämään

Tulevaisuuden tavoitteet
Nurm nen sanoo alatelleensa joskus
ähleä Eufoopan vuorijuoksuih n, mutla
on hylännyt ajaluksen. Samoin hän e
ole innostunutultrajuoksuista. Parsen
vuotta sitlen hän opeileli tiathloni n
iarvittavan u ntitaidon, mutta aika eivåin

Uinnissa joltu sin aniarnaan påljon
tasotusla, hän perusteiee. Tosin hän on
osallstunuljo hinkin sw mrun-kisoih n. .
Nurmisen poika Juuso, joka on tänä
vlonna affneijasså, on myös osalist!nLl
Kå evan Kierrokseen.

-

Tåvo lteenion pärjätä vielä polalle,
ni. Vielä oen 'niskan pää|1ä , mutta
juoksussa alar.me ollå jo tasaväkisiå.

-

Olemme soulaneet muun muassa viime
vuonna K effoksen soudun yhdessä.
Tärkeää on että saan pojan mukaan
I kuntaan, Numinen sanoo.

Lopuksilukija le voidaan esittää eräässä
lehdessä ollul urheilutietokysymys: Kuka
lohja ainen suunnist kaikk seitsemän
osuutta vuoden 2010 Jukoån viestissä?

Teksti Hannu Saarinen

Kalevan
Kierroksen

JF,i

puolimatkojen
suosio yllätti
Uusi Kalevan Kierroksen velieskunnan iäsen Paul
Packa16n (70)on osallistunut 15 kertaa puolikkaalle

ja 14 kertaa "täydelle" matkalle.

Kalevan Kierroksen ensimmäisen
vuosikynmenen jålkeen nnostus a koi
vuosien myötä laskea ja osanollajamäärät vähenivät. Syyttähän o ivat
varmaan moninaiset. Jäsenmäätän
pieneneminen aiheutli K eroksen hallit!ksesså nron a alatuksa siitä, kuinka
osanottalamåäråt saataisiin jålleen
kasvu-uralle. Esille nousi ajatus tehdä
to nen helpornpi versio kierroksesta,
puolittamalla matkat.
lVonen mielinnån ja våillelynkinjä keen
päädytr in vuonna 1995 siihen, etlä ens mmäislä kerlaa kilpailiiin ns.

puolimat

koilla, jonka voitti helsinkiläinen Lauri
llsakkila ainoana kuusi ajia suorlttaneena kilpailijana.

vuosina 1984- 1996 täysille matkoille
Eero Aallon innoslamanå lähtenyl
ohjalainen Paul Packalen tuli mukåan
puolimatkoille vuonna 1998. Hän ehti
suorittaa 15 kertaa puolimaikai. Se on
hyväksytlyjä suofiiuksia enemmän ku n
ke lään muu la puolimatkojen kertäjälä.
Kun m nusta luli isoisä, silryin puolkkaan suoritlajaksi. Nyt iyttärcn i tylär on
18 vuotlå, sanoo Packaön naurahtaen.

.t8

Tarkotus ol, eltä puolimatkat loimisivat
'helppona" kynnyksenä läysille matkoilleja loisaalta se aniaisi mahdollisuuden
ns. jäåhdytlelijöille. Packa enin mukaan
a ku!n tåydenmatkan kiedäjät katosivat
puolikkaalle osallisiujia "kuin halpaa
Puolimatkan maalissa on yhtä väsynyt.
Eisilnä suhteessa oe mitään eroa, hän

Väheksytty puolimatka?
Aina asiat eivåt mene niin kuin ajaiellaan ja suunnitel aan. Taf kasieltaessa
Kalevan Kierroksen pLrolimatkojen hislo
riaa, yllättyy monella iava La. Jos yrittää
etsiä ijetoa puolimatkoisia kleffoksen
tuloslehdistä tai vuosijulkaisuisia,
huomaa, ettäjoilta n osin puolimatkoja
ei ole niissäluuri kornmentoitu,silii
puolimaikojen suosio kasvoi.
Puolimalkojen alku ei tuonut suurta
osanottajarynläystå (vuonna T997 o i 20
vähintään neljå lajia suofitianutia henk löä). Sen vuoden puo imatkojen klsan
voiii edellisen vuoden voiltaja i!ftulainen Pälvi Ranta pisteln 5458,8 voittaen
niukasti salolaisen Jaakko Nurmisen
1,1 pisieelä. SeuGavana vuotena
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puo ikkaalLe moitiauiuijo 46 kilpalijaa.
Ehkäpä juur siirtymää oll tul ui koko
kierfokselta, sillä puollkkaan kiertälien
keski- kä olituo loln 45,8 vuotiå. Tulevai
vuodet osoiltivat, että päätös kierroksen
helpoltamiselleoll tavallaan perustellua,
va kkå rnonl konkari ei koskåan hy,
väksynyt ajatusta puoLirnatkan kisasta.
Se ollja on hedän rnielestään turhan
he ppo eikä noudattanut alkuperäistä

Kierros on elämåntapa
l,lonia muistoja Kalevan Kienos on
tadonnul myös Packalonille. Hän sanookin, että Kalevan Kieffos kaikkineen
on oi ut hänelle eämänlapa.
Paras palkinto on luistelusta aikanaan
saamani arvontapalkinlo. fvluta palkintoja milalien lsäksi en sitten ole saanul.
Polvivamman vuoksi Packalön ei
päässyt pari n vuoieen osall stumaan
Kalevan Kieffokseen.
Puolimatkatkoi! a osanottajåmäärät kås
voival. Kasvun selitti loisaalta äkkåimpi
en kiertäjien sl ftyminen puolikkaån kier
täiiksi sekä joidenkin uusien henkilölden
tu o mukaan kierrokseen. Puo inratkat

kehittyivält t!livat ikäsaiat ja jo!kkuekil,
palu,lotka omalla osa taan lsäsiväl sen
suosiola. Ensimmä sen keffan puolmat
kan osanottajanråärä y ä ija ytiitikoko
kierroksen osanoltalamäärään vuonna
2008, jolloin puol kkaan hyväksytysi
suortti229 kilpaillaa, kun koko rnatkalle
osallstu vain 178 kiertälää. Kaikesta
tästä huolirnatta Kalevan Kieffoksen
kokonaisosanoltajamäärä oli jatkanut
askusuunnasså usean vuoden ajan jå
oli esimerkiksi vuonna 2009 vain 365
osanoltajaa, kun se huippuvuonna 1986
oli o lui 557.
Alkuun rnonioti Kalevan Kieffoksen
vars n tosissaan ja monia asioita lapahtui, muislelee Packalen.

Hän lse kertoo ajaneensa 25 vuolta
pyöräkisoja samala Tunluri me*kise ä
harjo luskilpapyörällä.

osanottajamäårä väheni
Kun Kalevan Kieffoksen kokonaisosanottajamää rä latkoi laskusu un nassa,
Kierfoksen hållit!ksessa ja rivijäsenissä

heräsi ajatus, että kierrosta on edelleen
kehitettävä.
Kesällä 2011 tul ha liiukselta alustava sääntömuuiosehdotus. Ehdotus
oli mielenkiinloinen niinkin pyhässä
asiassa kuin iäyden matkan osaajlen
pituuks sta. Ehdotus tähtäsi siihen,
eltä Kierfoksesta tul si yhienä isemp
ja enlistä pafempi ta pahtuma, ja nä n
koko malkan osakilpailul lähestyiväi

pääsen. Packaldn puoeslaan kokee nykyisen Ka evan Kierfoksen lyhennetyn'
msll n hyvänä, sillä nyt ka kk suorittavat

Kun Pyhä Pietariaikanaan kysyy, rn tä
olen lehn),1, voin sanoa, että oen suo
iitanut Kalevan Kerroksen 30 kertaa,
Packal6n sanoo naurahiaen.

Kalevan Kierros on jålleen lähtenyl
osa notlajamäär ssä kåsvu-uralleja vo
vain tovoa, eltä yhä useampiuska iautLrisl nyl nrukaan, kun malkat ovat
h ukan 'läysmåtkoja ' helpompia. Kun
Packalönille tulee 30 kieffosta täyteen,
hän lrarkitsee kierroksen lopeltamisia.

Puolikasta k effosta ehdiltiinkin jårleslää
'18 kedaa ennen kuin vuoden 2013
malkai noudattivai vuonna 2011 vuosi
kokouksessa hyväksyiyn ehdoiuksen
mukais a matkoja. Koska kisajärleslåjåt
vaihluvat, myös malkossa tu ih ukan
eri vuosina eroavuuksia.

-Toivotiavasti Kalevan Kierros vielä
jatkuu vielä pitkåän, hän sanoo lopuksi.

Joillekin puolikkaan kierläjl le åjalukset
maikojen pdentämisestä o ivat melko
kieliesel. Jotkut kun olivai låhleneel
mukaan ajalukselia, hyvä kun näistä
malkoisia nyt selvää ja kunhan maaiiin

Tekslii Hannu Saa nen
Kuva: PaLrlPåckalenin ark sto

Onnin 300. maraton 3.9.2016
Onn i Siltala

juoksi 300. maratoninsa 3.9.2016 Pyhtäällä.

Reiskn maratonilla Onnisaavuttiajan 6.38, mikä on 82-vuotiallejo
hyvä aika- Onni aloitti marätonurakkansa 1981 Helsinki City maratonil,
la ajalla 3-31 ja juoksi parhaansa 1984 aikaan 3.18. Onni on 35 vuoden aikana ehtinytjuosla noin 10 mafalonia/v ja KKlajit vietä pååtte.

Tuusulan Tallaajal onniileli mestada maalissa Fomuta-lapaan putto

i

Vuoden 2011 vuosijulkaisussa on artikke i Onnisia - sittoin luti 250.

Kuva: Aimo Siltala

Vz x t.u.n kierros
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Vo,.u.nkierros

Kalevan Kierroksen
kokonaiski Ipail u n voittajat
1977 - 2016
Vuosi

Kokona skipailun
voittala

Na sten kokonaiskilpailun Paikl,al,unta

ParLkakLrnta

voittaja

1977
1978
1S79
1980

[,4afkku Tuntur
[,,lafkku Tuntur

5359

Mafkku Tuntur

1981

[,,lattiKoiilainen
Teuvo Slåni
Pertti Salonen
Hannu l\,4äkirinta
Hannu Mäkirinia

5538
5583
5553
5548
5739
5648
5749
5632

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2AO7

2008
2009
2410

20tl
2012
2013
2014
2015
2016

5661

Kangasniemi
Sysmä
Harlola
Espoo

Hämeenlinna

5651

Jaakko Erkinheimo
Ve i[,4atu Heikk ä
Jaakko Efkinheimo
Sauli Pellon emi
Ve il\,{att Heikkilä
.laakko Erkinhe mo

Espoo
Hämeenlinna
Espoo

Jaakko Erkinhe mo
Timo Juusti
Timo Juusti
Timo Juusti

Hämeenlinna
Espoo

Espoo
Somero
Espoo
l\,4ellilä

Mellilä
l\,4ellilä

Sao
Sao
Aki ljäs
Timo Juusti

lilä
Nokia
l\,1e

Tomi Silvonen
l\,4arkku Kaadinen
lVarkku Kaainen
Tuukka Turkka

llänlyhaiu

AiriKämäräinen
Airi Kämäfäinen

Sulkava
Sulkava
Hels nki

Anneli L ndqvist

Jaana l\,4äkirinta
Jaana l\,4äkirinta
[,4irjamiLaukkanen
[,4ir]amiLaukkanen
N,4irlamiLåukkanen
[,4ir]amiLaukkanen

5694
5765
5795
5930
5769
5772

AuliHovikorpi

5792

Aul Hovikorpi

58T5
5768
5991
5751
5727
5895
5825
6000
5676
5830
5837

Marja-Liisa Salonen
Aull Hovikorpi
t!4arja Holopainen
Nina Heiskanen
I\/larja Holopainen

Lempäälä

5688
5584
5761
5737

3

Naanlali
Naaniali
Hauho
Naaniali

Kafkaanpää

Jennillatt la
Ravijoki
Helsinki
R itta Ynnilä
Rl tta Ynnilä
El na Borgensldm
Katja Koivu ahli

Suomusjärui
Suomusjärvi

Elna Kilpeläinen
KirsiKorpijäru]
Elna Kilpeläinen

Jyväskylå
Hamina

2233
1005
2492
2954
3523
3447
4473
3476
4223
4144
4529
4477
4658
4757
4360
4038
4360
4255
4226
4076
4344
4233
4135
4378
4101
4357
4394
4225
4361
4646
4332
4437
4607
4102
4091
3554
42'16
4384
4532
4617

llirjamiLa!kkånen

5

4

Adjärvi
Helslnki
AdjäNi
Helsinki
Helsinki
Helsinki
He sinki

5661

5611

Espoo
[,4arkus Väl mäki

5562
5626
5544
5626

Raija Viertola
Eila Renko

l\,larja Rautiainen

Naslola
Jaakko Efkinhe mo

Pisteet

Timo Juusti
Markku T!niuri

3 voitloa

Anne Veslman (os. Hel )

AuliHovikorpi
2
1

5 henkilöä
15 henkilöä

2 voitloa

$4<a.utn

kierros

6 henkilöä
11 henkilöä

4l

Kalevan Kierroksen
puol i matkojen voittajat
1995 -2012
Vuosi

Puolimatkojen
voittaja

Pa klaLunta

1995
1996(1
199712
1998
1999
2000
2001

Laur lisakkila

Hesinki
Tu|ku
Tufku

Hannu Hippeläinen
O li Pakkanen

Ho lola

Olli Påkkanen

Ormattila

2AO2

2003
2005
2006
2007
2008
2009
2014
2011
2012

Orimattila
Santeri Takåla
Veså Kankaanpäå
[4ikko Saarelainen

Antti Korkeakangas
Jukkå Jårvinen
Aniti Korkekångas

5234
4958
5459
5760
5810
5412
5588

Jyvåskylä
Veikkola
Hyvinkää
Hyllykallio
Hyllykallio
Hyllykallio

Naisten puojimatkojen
voittaja

Paikkakunta

P steet

lvlarla Viitasaari
Pälvi Rania
Pälvi Rania

Himanka
Turku
Turku
Helsinki
Helsinki

4145
4958
5459

Rita Linko
Tiina Karvonen

5641

5802

Juha Prittinen

2AO4

Pisteet

5622
5813
5456
5434
5715
5719
5619
5680
5424

Ulla YiöLä
Pi*etta Heikkilä
Satu Jaaunen
Satu Jaailnen
Satu Jaailnen
Tiina Karvonen
Marja-Liisa salonen
Ulla Yrjölä
Ulla Yrjölä

PäiviSärmäntö

Jyväskylä
Espoo
lvluurla
lvluurla
lvluu a

Hauho

Halikko

') Para. mies. Hannu l\,lelsä ä. Vaaså.4190. Ko<oraiskilparlun 5
2) Parås mies. Jaakko NLrm ne1 Salo. 5458. Kohonaish pårlur 2.

3 voittoa
2 voittoa

1

42

voitto

OlliPakkanen

2 voittoa

I

1

henkilöå

voitto

$4x.rcu.n kierros

Satu Jaatinen
Ulla Yrjölä
Pä vi Ranta

8 henkilöå

4677

4558
4133
4234
3920
4430
4209
4261
4231
4226

4206
4124
4727
4506
3992

KALEVAN KIERROKSEN HISTORIAN OSAKILPAILUT;
MATKAT, PAIKKAKUNNAT JA PAIVAMAARAT LAJEITTAIN

Hiihto

194/

1978

1979

1980

1981

1982

1943

1984

1985

1986

1987

1988

1989

S€inäma€lon

Jussin Luist€lu
30 km
Helsinki

75

'11.12.1977

20.2.19T1

Jussin Luislelu
30 km
Helsinki
10.12.1974
Jlssin L|jistelu
30 km
Helsinki
9.12.1979
Jussin Luistelu
30 km
Helsink
13.12.1980
Jrissin Luist€lu
30 km
Helsinki
12.12.1941
Jussin Luasl€lu
30 km
11.12.1982
Jussin Luislelu
30 km
Helsinki
8.1.1983
Jussin Luislelu
30 km
Helsinki
10.12_1983
Jussin Llistelu
30 km
Helsinki
15.12.1984
Jussin Luistel!
30 km
Helsinki
14.12.1945
Jussin Luistelu
30 km
Helsinki
13.12.1986
Jussin Luistelu
30 km

Helsinft
12.12.1987
Jussin Luaslelu
30 km
Helsinki
10.12.1988

Juoksu

kn
Hmllahli

42.2kn
Seinåjoki
28.3.1977

Seinåmaraton
75 km
Hml Lahli
5.3.1978

42.2kn
seinäjoki
28.5.1978

Seinämarato.
75 km

HmlLahli
25.2.1979
Finlandia-Hiihlo
75 km
Hml'Lahli
24.2.1940
Finlandia-Hiihto
75 km
Hml'Lahia
22.2_1941

42.2kf.
Seinåjoki
27.5.1979

24.21982

kn

Hml{ahti
27.219a3
Finlandia-Haihlo
75 km
Hml Låhli
26.2.19A4
75 km
[,4ikkeli

10.3.1985

Savonia Hiihto
75 km
Mlkkeli
9.3.1986
Pirkan Hiihto
90 km

NiinislcT:re
1.3_1987

Savonia Hiihto
75 km
6 3.1984
75 km

19.3.1989

65 km
Sulkava
10.7.1977

102 km

24 km

19.6.1977

15.10_1977

65 km

102 km

25 km

sulk€va
9.7.1978
SulkåvanSoudul

18.6.1978

14.10.1978

102 km

25 km
Espoo
13.'10.1979

Sull€vansoudul

65 km
Sulkavå
8.7.1979

42.2kn
Jyvåskylä
25.5.1980

65 km
Sulkavå
13.7.1980
Finlandia-l,]åraton Sulkåvån Soudut
65 km
42.2
Sulkåva
12-7.1941

ktn
Jyväskylä
24.5.1981
<42,2 km

(alimitt.)

16.6.1979
[4åntsälän Ajo
105 km

[/åntsälå
17.8.1980
[,]åntsålån Ajo
105 km
I\Iåntsålå
16.8.1981

18 km

Espoo
20.9.1980

21km
19 9.1981

Sulk€vansoudul
105 km

21km

Månrsåtå
15.8.1942

18 9.1982

65 km

l05km

21 km

21.8.1983

17.9.'t9E3

Walki-Maralon

sulkava
10.71983
Sulkavansoudut

42.2

65 km

115 km

24 km

Hyvinkäå
19.8.1984

23.9.1984

Seinåmaraton

sulkava
8.7.1984
SulkavanSoudut
65 km

115 km

24 km

Sulkava

Hyvinkää
18.8.1985
Hyvlnkään Ajo

22.9.1985

S€inäioki
23.5.1982
Walki'Maralon

75

Pyöräily

Finlandia-Maraton SulkavanSoudrit

S€inäma€ton
75 km
HmLLahti

Soutu
SulkavanSoudul

42.2t\m
valksakoskr
22.5.1983
km
Valksakosk
27.5.198r'
42,2kn
Seinåjoki
26.5.1985

Ssinåmaralon

42,2km
Seinåjoki
1.6.1986

65 km
Sulkava

11.71982
Sulkavansoudut

14.7 -19A5

SulkavanSoudut
65 km
Sulkava
13.7.1986

kn

Hyvinkåä
17.8.1986

23 km
Laitila
21.9.1986

110 km

23 km

1'15

Finlandia-lvlataton Sullavan Soudul

42,2Nm
Jyvåskylå
6.6.1987
12.2 km
Seinåioki
21.5.1gaa

42,2 km
S€inåjoki
27.8.1989

$4*.,.u-n

65 km

sulkava

Hollola
12.7_1947
16.8.1987
Lohjan Jädipäiväl Kalevan Pyödily
65 km
120 km
Lohja
Hollola
r9 6_1944
21.8.1984
Lohjan Jåryipåivål Kålevan Pyöråily
65 km
120 km
Lohja
Hollola
1.7.1989
11.6.1989

kieftrls

20.9_1987

21km
18.9.1984
22 km

24.9.1949

1990 Jlssin Luistelu
30 krn
Helsinkl
9.12.1989

1991

1992

Jussin Lu stelu
30 km
Helsinki
8.12.1990
Jussin Luistelu
30 km

1993

14.12.1991
Jussin Luistel!
30 km

45 km
Lähti
25.2.1990

42,2 km

78 km

42,2 km

17.3.1991

24.4.1991

78 km

42,2 km

15.31992

29.4.1992

78 km

42,2 km

25.8.1990

Lohjan Jårvlpäiväl
65 krn

115 km

23 km

1.7.1990
Lohjan Järvipäiväl
65 km

10.6.1990

29.9.1990

115 km

30.6.1991
Lohian Järvipäivåt
65 km

2.6.1991

23 km
Seinäjok
28.9.1991

115 km

22

27.6.1992
Lohjan Jäwipäivät
65 km

7.6.1992

26 9.1992

115 km

23 krn

kn

Kåh/iä

1994

12.12.1992
Jussin Luistelu
30 km

1995

1997

29.5.1993

90 km

42,2 kn

6.3.1994

28.5.1994

50 km
Lahli
24-25.2.1995

42,2kr,

60 km

42,2k"rl

131.1996
Jussin Luistelu

16.3.1996

25.5.1996

30 km

70 km

42,2

15.1.T994
Jussin LuisteLu
30 km

1996

14.3.1993

14.1.1995
Jussin Luiste u
30 km

27.5.1995

kn

24.7.1993
Lohjan Järvipäivät
65 km
2.7.1994
Lohjan Järvipå vät
65 km
Lohja
15.7.1995
Lohjan Jätuipäivät
65 km
Lohja
6.7.1996
Lohjan Järvipäivät
65 km

21.8.1993

25.9.1993

115 km

Kälviä
20.8.1994

24.9.1994

115 km

21

Kälviä
19.8.1995

l\,,lynämäki

106 km

22

17.8.1996

28.9.1996

1T8 km

26,5 km

kn

23.9.1995

kn

Jämiärui
11-12.1 .1997

1998

1999

2000

2001

2002

Jussin Luiste u
30 km
Helsinki
24-25.1.1994
Jussin Luistelu
30 km

2004

24.5.1997
42,2 kn

15.3.1998

23.5.1998

70 km

1617.1.1999
Juss n Luislelu

14.3.1999

42,2 km
Ahtäri
29.5.1999

30 km

70 km

42,2 km

15-16.1.2000
Jussln Luisielu
30 krn
13-14.1 .2441

Jussln Luislelu
30 km
Helsinkl
13.,14.12.2403
Jussn Luisielu
30 km
1.2.2004

5.7.1997
Lohjan JärvipäLvät
65 km

9.8.1997

13.9.1997

118 km

22,5 km

4.7.1998
Lohjån Jårvipälvät
65 km

8.8.1998

19.9.1998

105 km

21 km

Riihirnäki
28.8.1999

l\,,1änryhair

105 km

23,5 km

Riihlmåki
20.a.2aao

9.9.2000

3.7.1999
Lohjån Järvipäivät
50 km

20.5.2000

1.7.2AOO

70 km

42,2 km

Lohjan Jårv päiväl
50 km

18.3.2001

26.5.2001

19.3.2000

Jussin Lustelu
30 km
12-13.1 .2042

2003

16.3.1997

42,2 km

30.6.2007
Lohjan Järvlpäivål
50 krn

105 km
Riihlmäki
12.A.2441

25.9.T999

23 km
29.9.2001

101 km

29.6.2002
Lohlan Jåruipäiväl
50 km

11.A.2002

Suomusjärui
24.9.2002

101 km

22 km

10.8.2003

42,2 km

28.6.2003
Lohjan Jårvipäivät
50 km

120 km

27.9.2003
Kalevan Suunn stus
23 km

24.5.2004

3.7.2404

ft.4.2004

18.9.2004

17.3.2002

25.5.2002

70 km

42,2 km

16.3.2003

24.5.2003

70 km

21.3.2004

$&x.t.u.n

kierros

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Jussin Luistelr
30 km
Helsink
15. 16.1.2005
20.3.2005
RantasalmenLuist.
30 km
70 km

42,2 kn

Lohjan Jåruipäivät
50 km

120 km

28.5.2005

2.7.2005
Lohjan Jåruipåivät

20.4.2005

22 km
Seinäjoki
10.9.2005

42,2 km

50 km

120 km

22 km

11.2.2406
19.3.2006
RantasalmenLuist.
20 km
60 km

275.2446

'1.7.2006

12.8.2006

30.9.2006

42,2 km

Lohjan Jårvipä vät
50 km

109 km

'10.2.2007

24.3.2007

26.5.2407

30 krn

60 km

42,2 km

9.2.2004
Seinäloki-Lustelu
42,2 kn
Seinäloki
31.1 1.2 2009
Seinäjoki Lu stelu
30 km
Seinäloki
30.-31.1.20'10
Jussin Luislelu
42.2 km

T5.3.2008
vuokatti Hlihto
60 km

24.5.2404

29.-30.1.2011
Jussin Luisleu
30 km
Helsinki
24.-29.1.2012
Jussin Luisielu
30 krn
Helsinki
2.2.2013
Tuusuat:en Lu st.
30 km

30.6.2007
Lohjån Jätuipäivät
50 km

11.4.2007

9.8.2008

27.9.2Q08

42,2 km

28.6.2008
Lohjan Jätuipälvät
50 knr

l1'1 km

21km

21.3.2049

23.5.2009

27.6.2449

22.4.2009

26.9.2009

60 km

42,2 km

50 krn

109 km

22 km

Ranlasahen Luist.

4.2.2014
Jussin Luistelu
30 km
Helsinki
7.2.2415
Jussin Lu stelu
30 km
Helsinki
30.1.2016

29.9.2007
22 km

O!u
20.3.2010

22.5.2010

3.7.2014

7.4.2010

25.9.2010

90 km

42,2 km

50 knr

109 km

18 km

0.3.20'11

28.5 2Q11

134.2011

24.9 2011

90 km

42.2 km

109 km

l9 km

4.3.2012

26.5.2Q12

11.4.2012

30.9.2012

45km (90 km)

42,2121,1

2.7.2011
litin Soutu
50km
tiiti
34.6.2Q12
litin Soutu
30km

69 km
Hyvinkää
10.8.2013

T5 km

titti

3.3.2013

18.5.2013

45 km

42,2121,1

22.3.2414

24.5.2Q14

29.6.2013
litin Soutu
30krn
itti
24.6.2014

45 knr

42,2t21,1 km

30 km

21.3.2015
Vuokalti Hiihlo
45 km

23.5.2015

27.6.2015

42,2121,1 km

30 km

19.3.2016

21.5.2016

2.7.2Q16

$Kx.rcu-n

kierros

14.9.2013
15 km

Hyvinkåå
9.8 2014

13.9.2014

71 krn
HWif kää
8.8.2015

15 krn

66 km
litti
20.4.2016

14,9 km

'12.9.2415

25.9.2416

45

KALEVAN KIERROKSEN PUOLIIVATKOJEN HISTORIAN OSAKILPAILUT
MATKAT, PAI KKAKUNNAT JA PAIVAMAARAT LAJEITTAI N

Hiihto

1995

1996

Juss n Luislelu
20 kn

14.1.1995
Juss n Luislelu
20

30 km
24 25.2.1995

km
2? kn
Helsinki
Sotkåmo
131.1996 16.3.1996
1997 Jussin Luisleu Pogoslan Hiihlo
20 km
35 km
Helsinki
lomanlsl
11-12.1.1997'16.3.1997

T998

1999

Jussin Luisle
20

km
Helsink

u

Pogoslan Hiihlo
35 km

lomanis

24 25.1.1994 15.3.1998
Jussin Luiste
Pogostan Hiihlo
20
35 km
llomantsi
16 17
14.3.1999
Jussin LLr
Pogoslan H ihto
20
35 km

Pyöräily
21

,1 km

27.5.1995
21

,1 km

25.5.1996
21,T km

13-14.1.2001
2002 Jussn Luisielu

km
Heslnki

20

'1213.1.2002
2003 Jussn Luistelu

km
Hesnki

20

13.14.12.2443

24.5.1997
21.1 km
Ählär

23.51998
21,1 km
29 5 1999
21 ,1

kn

2007

46

T7.8.1996

8.8.1998

19.9.1998

Riih mäki

[4äntyhar]u
25.9.1999

21,lkn

18.3.2001
Pogostan Hihto
35 km
llomantsi

24.5 2001

30.6.2001

21 ,1 km

25 km

25.5.2QO2

kn
nki

66 km

4.7.1998
Lohjan Järvipä vät
30 km
Lohja
3.7.1999
Lohian Jåruipåivåt
25 km

35 km
llomantsi

Pogostan Hihio
35 km
llomantsi
16.3.2003

28.9.1996

9.8.1997

Lohjan Järuipåiväl
25 km

17.3.2QQ2

Mynämäki
23.9.1995

5.7.1997
Lohjan Jätuipå vät
30 km

1.7.2AOO

21 ,1 km

24.5.2003
21,1 km
20.5 2004

Luislelu

21,1 km

28.5.2005
21

,1 km

T3.9.1997

66 km

28.8.1999

Riihimäki
20.4.2000

Lailia
9.9.2000

Riihimäki
12 a 2001

29 9.2001

29.6.2402
Lohjän Jåru päivål
25 km

11.8.2002

24.9.2442

28.6.2003
Lohjan Järvpäiväi
25 km

10.8.2003

27.9.2443

3.7.2444
Lohjan Jårupåivål
25 kn

65 krn

14.4.2444

18.9.2004

65 km

109km

2.7.2045

2A 4.2045

Seinåjoki
10 9.2005

25 km

65 km

9,6 km

1.7.20Q6

12.4.2006

30.9 2006

25 km

64 km

30.6.2007

11.4.2007

lomanlsl

19.3.2006
Raniasalmen Luist. Vuokatti H hto
T0
33 km
Solkamo
24.3 2007

km
Råntasälmi
14.2.2007

6.7.1996
Lohjan Järvipåivät
30 knr

20 5.2000

Pogostan Hihto
30
35 km
llomantsi
21.3.2444
Jussn
Pogostan Hihto
20
70 km
llomantsi
Hels
15.-'16.1.2005 24.3.2445
Ranlasalmen Luisl. Pogoslan Hiihto
20
35 km

km
Rantasalmi
11.2.2006

66 km

19 3 2000
Pogostan H hio

km
Hesnki
12.2444

2006

30 krn

Llornantsi

2004 Jrssln Luistelu

2005

15.7.1995

Kålviå
19.8.1995

Jämtäru

u

km
Helsinki
1.1999
2000
stelu
km
Hesinki
15-16 1.2000
2001 JLssin Llisielu
20 km
Heslnki

Lohjän JåN påivål
30 krn

275.2406
21

,1 km

26.5.2447

$/1x.t.u"n

kierrcls

29.9.2007

2008

RanläsalmenLuisl.
20 krn

2009

2010

2011

2012

31 km

9.2.2004
Seinäjoki-Luisteu
21,1 km
Se näjoki
31 .1 -1 .2.2009
SenäjokFLuisleu
21 ,1 km
Selnäjok
30.-31.1.2010
Jussin Luistelu
21,1 kn
Helsink
29.30.1.2011
Jussin Luisle
20 km

15.3.2008

l,4arai.

km
Somero
24.5.2008

Lohjan Jåtu
25

21.3.2009
Vuokatti Hiihlo

3l

km

20.3.2010
45 km
0 3 2011
45 km

4.3.2012

21,1kn
Tlusula
23.5.2009

päiväl

krn
Lohjå
28.6.2008

Tlusulajårven [4ar. Loh]an
25

!

24.-29.1.2Q12

Someron
21,1

Järvpäivål

Kalevan Pyöräly
66 krn
Pori
9.8.2008
Kalevan Pyörä ly
66 krn
Pori
22.A 2009
Katevan Pyöräity
54.5 km

km
Lohja
27 6.2009
Terua-l4aralon Ka]evan Soutu
21 1 kn
25 km
Oulu
Punkaharju Tu(!
22.5 2010
3.7 2010
7.8.2Q1Q
Navilas l\,,laraton Kalevan Soutu Kaevan Pyöräily
21,1 km
25 km
54,5 km
Varkaus
Punkahadu Turku
24.5.2011 2.7.2Q11 13.8.2011
Valkeakosken |\4ar. litin Soutu
Kalevan Pyöräily
25km
21,1 km
54,5 km
Valkeakoski litii
Turku
26.5.2A12 3A 6.2012
11.A.2012

Hinnerjoki
27.9.2044

26.9.2009

25.9.2010

24.9.2Q11

30.9.2Q12

Erityisesti Kalevan Kierroksen Puolimatkojen osalta matkoissa on puutteita. l\,4ikäli jollain on tiedossa kysymysmerkeillä merkityhin kohtiin ta*empaa tietoa ota yhteys Kalevan Kierroksen sihteeriin llkka Kiveen
(O40 545 61 41 tai ilkka.kivi(at)kolumbus.fi).

Vor.utnkierros

Kalevan Kierroksella jaetaan ansiomerkkejä määrättyjen kriteerien perusteella. Tavallisin ansiomerkkien
jakoperuste on pitkäaikaiset osallistumiset kierrokselle.

Vuonna 2016 ansiomerkkien rajapyykin ovat saavuttaneet
seuraavat henkilöt:
Kalevan Kierroksen Velieskunta
VeLjeskuntaan kutsutaan henkilöt, joika ovat suotiltaneel 25
hyväkq4tyä KaLevan Kierrosta.

Nro
63

64
65
66
67

Kotipaikka

Nimi

JaakkoTimpefi
Lasse Käåpä
Tarmo P etilä

68

Lajit
(KK + KP)

Hamina

163
159
Kausala 149
135
Tammela 133
Huutjärvl 123

Lohja
Lahti

(109 + 54)
\ 72 + 87)
(125 + 24)
(113 + 22)
{133
(123

1983
1984

1992
1990

+ 0) 1992
+ 0) 1988

Kunn akiertäjåksi nimitetään henkiö,lolla on 60 hyväksyttyä
Kalevan Kieff oksen osakilpailua suoritetluna.

Nimi

386
387
388
389
390

Erkki [4oilanen
IVarkku Sipi

397

392
393
394
395

Lajit (KK + KP)

Kotipaikka

MåiliTelttinen

+
+
+
+
+

(65
o)
(65
o)
(63
0)
(58
5)
(58
4)
62 (35 + 27)
65
65
63
63
62

Espoo
Turku

PerttiKeski-Honkola Niinlmaa
Espoo
Hannu Lähteenmäki Håmeenlinna
lvlafkku Kouhia
Rautajårvi
AnttiKorkeakangas Hyllykallio
Lohja
Carl-Johan

61 ( 8+53)
60 (60 + 0)
60 (31 + 29)

60(9+51)

Kalevan Kierroksen uudet Ansioviirit
Kalevan Kierroksen Ansiovii myönnetään henkilölle, jolla on
30 Kalevan Kierroksen hyväks)41yä osakilpal ua suofiiettuna.

Kotipåikka Lajit

(KK + KP)

Nro

Nimi

855
856
857
858

Ioni Pikkarainen

Espoo
JLha-Pelka Kera€rhajaani
oeir Hammar haun€iren

35 (35
0)
34 (34
0)
34 (22 + 12)

Piippo

34 (13 + 21)
33 (33
0)
33121 + 12)
32 (23
9)

859
860
861

48

Kiuruvesi
Jouko Peipinen Forcsa
Pekka Pakkanen Lahti
Paavo

Jarmo Huttunen
Arto Jokela

EttiKantola

32 (22 + 10)
Vanha
32 (22 + 10)
Lappeenfanta 30 (24 + 6)

Kankaanpää

inna

Kunniakienäjlen ja Ansioviifi en saajien luettelossa merkintä
(KK + KP)iafkoitiaa, milen suoriiukset oval jakaantu neet
Kalevan Kierrcksen (KK) ja Kalevan Kierroksen Plolimalkojen
(KP) välillä. Kalevan Kierroksen Puolimalkal olivai ohjelmassa
vuosien 1S95 - 2012 välisenä aikana.
Puolimatkojen suorituksetlasketaan mukaan ansioihin, kun
henkilö suofitiaa ensimmälsen hyväksytyn Ka evan Kierrok
sen vuoden 2012jälkeen. Sama periaate koskee myös Veljes-

Kalevan Kierroksen Kunniaviiri

Kalevan Kierroksen uudet
Kunniakiertäjät

Nro

862
863
864

l,4ujunen Sajaniem]

+
+

Kalevan Kieffoksen Kunniaviirl voidaan myöntäå henkilölle
tal organisaatiolle, jokå on ansiokkaasii osallistunut Kalevän
Kiercksen kehittämiseen. 2016 Kalevan Kierroksen haLlitus
on pååaån),tmyöntää Kunniaviirien seu|aaville henkilöille ja
organisåalioille

Nro
46

Tuula ja Pekka

Pajunen

Helsinki

Kalevan Kierroksen kehittyjä
Kalevan Kierrcksen kehiltyjän palkinlo luovutelaan henki
Lölle, joka kahden perätiäisen vuoden aikara kuusiosalajia

suonllareisla on saåvuilarJt suL nrnån p.stepå'arnu\sen
lajia kohden.

Henkilöltä, joika vuosina 2015ja 2016 ovat suorittaneet kaikki
kuusiosalajia hyväks)4ysil, oliyhteensä 76 kpl. Kuuden kärki

sta

Nimi

1

Slifi Pielilå
[,4inna Hokkanen

2
3

5
6

Rami Heikkilä
Heikkl Lindberg

+
+

V*.r.u-n

Kotipaikka

Nimi

kierros

Kotipaikka

Espoo
Järvenpää
Espoo
Lohja

Kehitys/laji
M1,74
77,40
70,26
64,35

Miehet

Naiset

Miehet kokonaiskilpailu

Naiset kokonaiskilpailu

16
36
56

lMarkLs Väimåki

5736,67
5654,74
5650,28
5492,20
5452,83
5440,12

ToniPikkaEinen
SamiJukka Håmäläiner

Yleinen

16
26
36
56

MarkusVålimäki
ToniPkkarainen
Jaakko Liukkala

5736.67

AnitiJäfrenpää

Elinå Kilpelåinen
Johanna Heranen

6

6

Johanna Kipeånen

4616,57
4442,37
4202.24
4198,36
4053,68
3981,67

Yleinen
1 6 Elna

6

Klpeläinen
Johanfa Heranen

5111.48
5091.76
4818.45

5
6

6
6

Anne Honkanen

3948 65

Naiset alle 22
1 6 Tia lMaria Rauttola

Miehet alle 22

15

6
6

2

565028
531440

FeikkiLndberg

1
2

4616.57
4442.37
3931.35
3536 95
3231.22
2192.14

SiriPietiiå

Turun NI,IKY

2562.17
2417.14

Miehet 40

2
3

6
6

5654.74
5492.24
5452.43
5444.12
5431.58
5202.43

Ossisippu
SamlJukka Håmålåinen

Naiset 40

4
5

6
6

Kalaiina lvlanni

An! Salokangas

4202.20
4053 68
3833.90
3597 16
3463.61

338743

Miehet 50

3
4
5

6
6
6

5178.94
5113.19
5025,93
4413.24

JouniNuminen
Juha-Pekka Kerånen
Tuomås Seppålå

Naiset 50

2

6

Johanna Kilpelåiner

474011

6

34U.14

4545.58

5

4905.17
4492.99
4101.93
4055.17
3983.01
3885.58

Naiset 55

Feidi Korvenlausta

Miehet 55

6
56
3

KENSU,KK
KENSU-KK
Lasse Mikkelsson

KariKuhmonen

2

6

Mada-Leena Pepnen

4

6
6

Jouko Peipinen

seppo Kuoppaa

llliehet 65
1 6 Jaakko

5

6

Pårsslren

Lars Svenskberc

KENSU KK
CCRT
Selån Silkeät

4916.38
4452.46
4426.31
4338.64
4033.06
3766.19

6
6

hkonen
Martin Löfslröm
r',4alti Su

2570 91
2462 A5

1

5

rMeda Lastuvuoi

1765.21
1898.88

Naiset 65

6
6
45
64
1
2

lMarla Lisa Salonen
Liisa Hlunan Seppää
lMar

tta Maanpää

Soile Sillafpää (N70)

3693.7S
2111.61
1607.79
1121.09
815.40
857.69

4342.94
4367.14
4057.55
4008 87
3965.94
3953.04

Miehet 70

4
5

3292.29
2919.24

Naiset 60

Miehet 60

1

4198.36
3981.67
3890.01

Miehet 75
42A6.04
3677.23
3363.19
3356.43
3147 54
3113 53

6
46
55
2

OnriSiltålå
Rainer Bomsler
Jorma Löyttyniemi

Vo,.u.nkierros

2853.19
2350 54
1506.94
1493.18
2020.39
1576 73
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Luistelu
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Kalevan kierroksen
toimintasu u nnitelma
vuodeksi 2017

l(e,levan

kierros

Kuuden kestävyyslajin yhteiskilpailu Suomessa
Ajankohta

Laji

28.01.

Luistelu
H ihto
Suunnistus
Soutu
Pyöräily

11.03.

27.05.
01.o7.
19.08.
23.09.

JUOKSU

r) Pariton vuosi,

'15 km

Seinäjoki
Jyväskylä1'
Hämeenkyrö

30 km
66 km
23 km

lini
Tuusula

joloin ensisijainen hilhtotapa on vapaa. Pisteläsku perustuLr krlpåilun

Alustava vuoden

20'1

hiihiolavasta rippu-

8 suunnilelma:

Seinåjoki
Hrihto - JyväsLylä

Luistelu

Paikkakunta

Matka
30 km
54 km

-

Suunnistus lvlynämäki

Soutu

Pyöräily - litti
Juoksu - Helsinki

Avoin

Kalevan Kierroksen ilmoittauluminen tapahluu Kalevan
Kieff oksen wlvw-sivujen kautta joko

Uusien jäsenlenla kåikkiei vanhojen jäsenten. jotka elvätolleel
mukana 2014jälkeen on rek steröidytiävä enner imottåutumisla

1) YKSILÖNÄ iraksama la 50,00 euron maks! 18.01 2017 meniesså
Kalevan Kiercs ry:f I lile Fl42 5780 0750 1788 45. Maksu siså tåä

Voil hankk a myös ahjakod n, lonka aruo 50,00 euroå. Lahjåkon
voisen såaja maksaa oman henki ökohtaisen jäsen ja
kipaiumåksunsatäi kåytläå senosaia joukk!emaksua.

20,00 eurcijåsenmaksun sekå 30,00 euron kilpaiumakson tai
2) JOUKKUEEN JASENENÄ jolloin joukkueen kapleeni ilmoiliaa
toukkueen kokona suudessaan. Joukkuemaksu on 200,00 euroa,
joka sisålläå jokaisen jåsenen 20.00 henkllökohlaisei jåsenmakson
jaloppus!mmaonkilpailumaksu. Joukkuekoosluu4-6 jåseneslä.
Joukkueen täsenel on nimehävä ilmoitlauluessa, viime slään
1A A1 .2017.
Huom: Kalevan kiefios hyväksyy maksun maksamisen Spoirtpass lla!
Jos osalistuil Kalevan Kieroksele v.2015 jal1ai2016. älä rekisteröidy
enåä uudeleef vaan kirjaudu kåytläjälunnuksellasi ta imo tlaudu
kieroksele stä kaulta

Kalevan Kierroksen sarjat
Miehel:Yleinen, N,440 1M50, 1,455, [.460, [1b5, lvl/0 ja l\,475
Na seli Yleinen, N40, N50, N55, N60, N65, N70 ja N75
Nuoret alLe 22 lvljå N

Hankkima a vähintåän kaksi uulta jåsentå saai tmaisen
oscli-lrmner lrine
llmoirårtrFsjåha.lLr_ e\ LLsGn
jäsenten n met llkka K vele ( lkka kivi@kollmbls.fi). llmoiltaudu
k! tenk n l!isteluLn normaa isti.

ur

Jäsenmakslon sisältyy mtal ja klnniaknja vähniään netjå tajia
hyvåksytlävästi suoritlane I e. eri sarjoissa laettaval pa k nnol.
vuosikirja jå tapåturmåvåkuulus. Vakultus katiaa osaki påi ut sekä
niih n vä tlömåsii li ilyvat edesrakaiset kipaiumatkal.
Jåsenmaksuun sisällyvät mital ja kunniakida vähntään nellå lajia
hyvåksytlåvåsti suorittane lle, ei saioissa jaeltaval pa k nnot,
vuosikiria ja lapatumavakuulus Vakultus kaliaa osakilpailul sekå
niihin vålittömåsti liittyvät edeslakaisel kilpailumalkat.

Henkiökohlaislen sarjojen lisäksi joukkuek pailuleniniään
6-henkis njoukkuein sekä miehille eltå naisille.

Lisätietoja: wwwkalevank erros.fi la
halltuksen jäsenei.

Kalevan Kierroksen viesti
Kaevan Kierroksen veslion 3 6 henkis eloukkueille. Osakilpailussa parhaantuos huomioidaan. Jou kkueen jäsen voi
osallistuå Kalevan Kierrokseen, mutta e olla joukkuekilpailun jäsen. Viestieioe vira linen Kalevan Kierroksen kipa u.
Osall siu mismaksLr 60.00 elrfoa. Tafkemmat tiedoi verkkosivuilla.
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