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Puheenjohtajalta

Kalevan kierros on
kestävyysu rhei I u n j u h Iaa

Kestävyyttä, kuntoilua ja kilpailua, siinä kierroksen motto.

K-alkuisiin sanoihin voi lisätä myös kaverit. Kale-
van kierroksella tutustuu vuosien varrella moniin
eripuolilla maata asuviin henkilöihin. ltselleni onkin
tullut tutuksi aika liuta kestävyysurheilijoita, niin
hallituksessa kuin oman joukkueen ympärillä.
Kaveripiiri helpottaa ja tekee mielenkiintoiseksi
myös harjoittelemisen ja varsinkin, jos soutu on
vuorosoutua, se suorastaan vaatii kaverin. Etelä-
suomalaisille Oulunkylän tekojäärata toimii vuoden
aloituspaikkana ja siellä tapaakin paljon lajin har-
rastajia. Odotan innolla kauden aloitusta ja kiitoa
radalla.

Suunnistukseenkin tuo helpotusta seuraan kuulu-
minen ja varsinkin, jos jaksaa innostua lajista niin
paljon, että käy kansallisissa kilpailuissa, alkaa laji
aueta.

Tämän vuoden lulospoiminta
l\,4arkus Välimäki oli Kalevan kierroksen ykkönen
toistamiseen, perässään kovan loppunousun
tehnyt nuori mies Antti Järvenpää ja kolmantena
Juha Prittinen. Naisten kärjessä taso on noussut
vuosi vuodelta ja tänä vuonna voittaja Elina Kil-
peläinen jäi enää niukin naukin 5000 pisteen alle,
toisena Johanna Leino ja kolmantena Kirsi Korpi-
järvi, myös hänellä yli4700 pistettä.

Hallituksen tämän vuoden tekemiset
Hallituksen virallisia kokouksia on ollut tähän men-
nessä seitsemän. Onko sitten ollut puheenjohtajan
laiskuutta vai mitä, mutta kokouksiin on saatu me-
nemään koko ilta. Lisäksi on pidetty lyhyitä WEB-
pohjaisia markkinointikokouksia, tietojärjestelmään
liittwiä määrittelykokouksia ja yhteydenpito kilpai-

lujärjestäjiin on pitänyt lajivastaavat liikkeessä.
Markkinointiponnisteluja on tehty seuraavtssa
tapahtumissa: Triathlon-messut, Helsinki City ma-
ratonin ja Espoon rantamaratonin expot. Jaoimme
esitteitä ja kerroimme tapahtumasta. Usein Kale-
van kierros luullaan edelleen olevan se alkuperäi-
nen KK, jossa mm. soutu oli 50 km. Tätä kynnystä
lähteä kierrokselle on yritetty madaltaa tarjoamalla
tietoa tapahtumista.

Kiitos kaikille hallituskumppaneille: Minna Hokka-
nen, Ari llola, Pekka Vainio, Tiiu Tuomi, Juha Nur-
mela sekä Olli-Pekka Pohjola ja llkka Kivi. Lisäksi
suuret kiitokset kirjanpitäjällemme Outi Nummelle
ja tulosvastaava OssiSipulle. Olemme saaneet
jälleen yhden Kalevan kierroksen päätökseen.

Itse olen jättäytymässä PJ:n tehtävästä srvuun,
mutta tällä hetkellä seuran rakenle ja ve.kkosivus-
to ovat niin hyvällä mallilla, että tuleva hallitus voi
keskittyä uusiin haasteisiin.

Aikataulusta
Olen kuullut monesti ihmetystä Kalevan kierrok-
sen aikataulusta. Viime aikoina on vakiintunut
käytäntö, jossa pyrimme pitämään suorituspaikka-
kunnan vakiona kolme vuotta. Tässä tietenkin on
poikkeuksia, kuten suunnistus ja eräitä yksittäisiä
poikkeuksia kuten tämän vuoden juoksu, joka oli
ainutkertainen tapahtumana.

Mutta miksi tämän vuoden vuosikokouksessa mar-
raskuussa pitää käsitellä suorituspaikkoja, jotka
tulevat eteen vasta 2019? Tämä siksi, että ensi
vuoden toimintasuunnitelma on enää vahvistusta
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vallla, ja käytännössä suorituspaikat on jo alihank-
kijoiden kanssa sovittu. l\,4uutokset, jota kalenteriin
tai suoriiuspaikkoihin tehdään, koskevat siis vuotta
2019

A kataulu voi vaikuttaa hitaalta taijähmeältä, mutta
Lirrår vuoden marraskuussa ei käytannössä
voi tehdä ensivuotta koskevia päätöksiä, koska
paikkojen varaaminen ja kisajärjestelyt on tehtävä
riittävän ajoissa. Siksi muutokset voivat tulla aikai-
s ntaan v. 20191

Tarjouskilpailuja suorituspaikoista ja -tavoista kåy-
dään nyt siis koskien vuotta 2019ja eteenpäin.

Loppulause
Omalta osaltani alkoi Kalevan kierros v. 1990. Täl-
öin oli huomattavasti vaikeampaa selvittää, miten

ja missä asioita voi tehdä, mistä saa välineitä yms.
Todettakoon tässä, että ulkoufieilussa on haas-
teensa: tuona vuonna luistelussa oli Helsingissä
-'15.C ja palellutin silmäni, kun taas Flnlandia-
hiihto jouduttiin lumen puutteen takia typistämään
n.50 km hiihdoksi Lahdesta Lahteen. Nollakelissä
ja raskaassa räntäsateessa hiihdetty matka olj
melkoista kilpaurheilua, kun ylämäet levättiin ja
tasaisella pitiyrittää väkisin ohittaa täysin luista-
mattoman mä|än pumpulin kautta varsin kapealla
radalla. Maaliin tullessani väänsin hiihtohanskois-
tani desilitran vettä.

Viisi vuotta on mennyt nopeastija jätän nyt PJ-
tehtävät seuraajalleni. Toimen hoitaminen on ollut
mielenkiintoista, mutta on hyvä, että yksi henkilö ei
ole liian kauan vastuussa. Hallituksen kokouksissa

on yleensä paljon asiaa ja ne ovat olleet mielen-
kiintoisia ja mukaansa vieviä. Kalevan kierros kui-
tenkin jatkuu osaltani, sillä urheilua ja sen tuomaa
virkeyttä en ole jättämässä.

Antoisaa vuotta 2018 kaikille uusille ja vanhoille
Kalevan kiertäjille!

Pj

Osmo

$@x.t.u.n kierros



Juhlavuoden jälkeen käyn-
nistyi Kalevan kierroksen
viides vuosikymmen hiven
uudistuneella kaavalla. Lajit
olivat toki vanhat tutut, mutta
juoksun ja suunnistuksen laji-
järjestystä oli vaihdettu. Siten
suunnistus oli jo toukokuussa
ja juoksu vasta syyskuussa
viimeisenä lajina.

lumet sentään mahdoll stivat monessa
paikassa lyhyellä ladul a hiihlämisen
läp talven, muiia kyllä lyh)41ä rinkiä

iaikuvasil kie(äminen käy ajan oloon

Kesä ja syksy taas olivat vl eät ja salei-
set, joten varsinkin pyöräilytfeenit eivät
aina sujuneet ihanneoloissa. Taislpa
jokunen suunniieLtu pyörälenkki vaihtua

Kierrosvuos]l 2017
Juoksun osalta hyödynnetliin parin

vuoden takaista sääntom!utosta, joka

mahdolLisii kaikille yhteisen, vähintään
puo imaratonin mitlaisen juoksumatkan.

Tä!ä kertaa vähän vajaal22 km.

Sä den puolesia vuosiolihaastava,
tosin ernmehän me kierläjäl sokedsia

ole emmekä pen stä vasto nkåymisis

tä lannistu. Kuitenkin ta violijälleen
hiihdon kannalta surkeä alna keskislä

Suomea myöten. Kesän y isåilÖM

LUISTELU
Totutusti luistelu käynnisti uuden kierosvuoden. Muutaman vuoden jälkeen palattiin Seinäjoelle Sei-

näjoen Urheilijoiden isännöidessä kisatapahtumaa. Järjestäjät olivat tilanneetja saaneet erinomaiset

olosuhteet kisapäiväksi. Nollan tuntumassa ollut lämpötila, kirkas auringonpaiste sekä lähes tuuleton sää

antoivat erinomaiset puitteet hyvien tulosten tekemiselle. Ja niitähän tehtiinkin. Kautta linjan tulostaso oli
pafempi kuin 20'16 oulunkylässä. Tosin silloin kova tuuliesti huipputulokset.

Noin 300 lulstelijaa olljaettu kuuteen päivän aikana. Tästä ei päästä eroon ja riskejä suunnitelessaan 2020 luvun

erään, ioten tapahtumaa riitliaamuvar- rataluistelun ollessa ohjelmassa. Luon- lulstelun järiesiäjiäja kisapaikkoja.

haisesta myöhäiseen iliaan. Tämä on nonjäälä iapahiunra liivistyis huornat-

rataluislelun huono puoli. Enslmmåiset tavastija kiertäjät pystyisivät paremnrln Er:iako näyttj nyi ns. kuumien eren,
luisielijat ovat ehlineet malkustaajo tapaamaan ioislaan. 2ja 3, osa ta, eitä kaikkiel mene kuin

iakaisin kotiinsa, kun vl meisen erän Stfömsössä Periaalteessa erien piläisl

luistelijat vasta a kavat ajeemaan Nyt nrennään kuitenk n edeleen lähi- o la lasapuolset ka kille käfkl uistelljoil-

kisapaikkakunnaLle. Silen kiedåjät eivåt vuodet näin. Tulevat halliluksel voival le,kun uiste latlaelaan edin kah

välltämätiä ntarcida luonnoniaån etu a. hal den edellsen vloden tulosrank noin

!<

Tästä käynnistyi 41. Kalevan Kierros aamun sanstaessa Seinäioen iääurheilukeskuksessa. 1. erä
lähdössä neutraalikieftokselle Tudat Prisadan iohdolla Kuva: Teemu Oiapalo



Yleisesii val inneista säistå huolirnatta rneille sattuikoh
tuullisen hyväi ilrnat kisapåiviksi, joten sen suhleen olimme

Kilpa ull sesti voitaneen ehkä kirjoittaa, että ei uulla åurngon
ala. Markus Välimäk ja Elina Kilpelä nen uusivat edeLlisen

vuoden voiitonsa. Ellna me ko helpostikin, mutla AntliJärven
pää anioi l,Iarkukselle hyvää vasiusia läpikauden. Antin epå
onnl kalustefikon muodossa soud ussa jä$ää jopa jossitlel!lle
slaa. Paljonko l\,4arkus Välimäellä olsiollul mhkessa varaa
juoksussa, jossa hänelle riitti kuitenkin tarkkail jan rooli?

Te[sti: llkka Kivi

Kirsi Korpijärven (viides vasemmalta)
huippuluisGlu oli kilpailun huippusuoritus.
Kuva: Teemu Ojapalo

perusteella. Luistellloiden pä vän kunio
ku lenkin heltlelee ja lopputulos eiväll
lämättä oe sellainen kuin on ajateltu.
Tästä jouluiJuha Pritiinen erity sesli
kärsimään. Monet Kalevan kierroksen

u stelut voitlanut miesjoutu kin käytän-
nössä lu steemaan yksin koko malkan.
Va n satunnaisesti, kierrokse la muun
kärk porukan ohiiettlaan, mult pysiyvät
antamaan vetoapua hänelle.

Kolmosef ässä löytyi viisi tasavahvaa
lLristeliaa (Ossi Sippu, Peiieri Hannula,
Antt Järvenpää, Juha Lehtonen sekä
Jouni Nurminen), jolsta jokainen veii
käyiännössä yhden kierroksen, jonka
jälkeen veiäjä vaihiui.

Vaikka Pfitilnen tekikln kovan ajan ja
keräsi täydet bonussekunnit kiimaa eis-
ta, niin 1000 pisiettä koiasiOssl Sippu
kahdeksan sekunnin erolla Prittiseen.

Sippukin keräsi täydet bon!ssek'rn
nii vietyään molemmat kirik erroksei.
Bonussekuntienså ansiosiå Prittinen oll

kuitenkin kokonaistuloksissa toisena.

Kuvaavaa oli, ettå kärjen seuranlak n

petii kuuluttamosta eikä huomiolnul,
että Prlttinen oli 10 km kirimaalin koh-
dallajo kieffoksen muila ede Lä ja sattui
juuri sil oin vetämään vähän henkeä.
Oli vähällä, että bonussekunniiolisivat
jääneettu ematla, vaikka oma ki kierros
läyltyi kieffosta ennen muita.

Kolmoserässä efi iyisen huomionarvoi
nen asia on, eiiä em. viisikon iakana
Olll Pekka Pohjola peesasi viis kkoa
käymättä kertaakaan vetovuorossa.
Hänen leveän selkänsä iakana tuli
KirsiKorpijärvi, joka teki koko Kalevan
Kieffoksen 41. vuotisen hisioian kovim
man naisten suoriluksen sijoitturnalla

kuudenneksi. T|] os on paras sekå
sijoituksel isesti että pisteden valossa.
Samala hän oti ylivoima senjohdon
naisten kisassa, 180 pistettä Johanna

Kokonaisu!dessaan kisat suju val pik

kukupruja lukuun ottamatta erlnomai-
sesti. Ne asiai ovat helposii koiattav s-
sa ja 2018 kisasia voidaan odotiaa vielä

Kierroksen lu stelun iku suusongelma
on efåjaoissa. Kaks erää on varattu
kärkiluistelijolle, multa oppuihin e in
tulee helpost hyvinkin e tasoisia lujs-
telijoita ja ohiluksia siten paljon. Tälle
åsia le eivain oikein voimitään, koska
kimppakyytien yms. vuoksi erätoiveila
tulee paljonja nissä koetetaan jouslaa

mahdo Lisuuksien mukaan. Sopu kulten

Kärki luistelun jälkeen

[,4iehet

1. OssiSippu

2. Juha Priii nen

3. Pelter Hannula

Naiset

1. KirsiKorpijärvi

2. Johanna Herrcnen

3. Elna Kilpeläinen

50.00

50.09

50.45

51.08

59.19

59.50

1000,00

996,36

981,90

972,74

792,22

781,68

Voiftaja Ossi Sipun sekä Juha Lehtosen ja Jouni Nur-
misen tyylittelyä. Kuva: Teemu Ojapalo



HIIHTO

Kolmen Vuokatin hiihtokerran jälkeen kiertäjät suuntasivat aivan uusille laduille, Jyväskylään. Koskaan
aiemmin Jyväskylän laduilla ei Kalevan kieroksen hiihtoa ole suoritettu.

Hiihto suoriteltiin Neljän Vuoren hihdon yhteydessä. Aiemmin
iapahiumåoll hiihdettyVaajakosken urheitukenlä[ä tähren
kedäen kahdesU sama lenkki, joka f),t muodosti reit n ens m-
mäiset 25 km.

l\,,1!utoksla vånhaan Neljän Vuoren hiihioon otvat ählöpaikan
muuios Huhlasuolle sekä se, etlä ens mmäisen krc oKsen

tälkeen reilti suuntautui maakunlauraa pitkin kohuen trraa a,

loka silaitsiLaukaan Peurungassa (luitu paikka vanhemm te
kierläjille pyöräilyn ksakeskuksena vuosina 2004 - 2006).

Keskisuomea asli vaivannut heikko umitilanne arvelutt kisa-
päivän lähestyesså. Reiiillä kuiienkin unla riitU kohtuu lisesii,
muuiamia paikkojå lukuun ollamatla.

Kisapäivää edeltävänä pä vänä lärnpöä riltija tadut otvai
rnärälja pehmeä|. Ksaa edeltävä yö o kuitenkin kirkasja
lämpötila tippui reippaasti pakkasen puoetle. Tämä puotes-
laan teki sen, että adut olivat erifläin tiukkaat, etenk n Huh
lasuon 25 kmin lenkillä. Tärnä tenkkion metkoisen mäkinen
ja kohluul isen vaat va, vaikka olisi normaati Lrm ike ik n. Nyt
aamäet olival vaailvia vauhdin noustessa tode|a suuriks. Ja
velä, kun monimäk sisälsimuikia, niin monilla kaalumisila ei
vortu valtyä.

Reittioli hyvin kaksijakolnen. Huhlasuon vaativan tenkin jät-
keen maakuntauraa noudatellut reitii oti varsin oivapiideisiä ja
siten helposti hi hdettävää, myös heikommankin taskutatdon

\i,bFlHitl

tr
t r Vapaan lähtö on tapahtunut Jani Hevonojan (744 kanssa kärkipaikkoja tavoittelevat Kari Köninki

(4181), Juha Hinkkanen (4241) ja Kari Nieminen (4289).
Kuva: Teemu Ojapalo
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Liekö viikon kisåt sekå v me hetken maikusius, johon yl mää
räistä lännitystä to IAU n akko, joka peruutii useita lentola
kyseisenä alankohtana, Välmåen ylivoima eio ut lotutun
suuria, vaan Ol pekkå Kailariånto melkoisen t ukan vasluk-
sen häviten valn runsaan nr nuutin Sen lälkeen o kin p dempi
tauko, kun Juha H rsimä ki jåi Kailarislak n rnelkein setsemän
mlnuuttia.

Kokonaiskilpa!lusså sekå Välimäk etlä Kailafi kohenielivai si-
joiiuksiaan luistelusta merkltåväsli. Välimäki nousi kokonais-
kisan kärkeen lå Kailad kolmanneks. Juha Priilinen säilytti
ulste Lrn lälkeisen kakkosijansa.

Naislssa edelllsen vuoden kokonaiski pa ilu n voittaja Elina
Klpeäinen pit kovintå vauhtiå ja lek eroa Johanna Le noon
yl vilsi minLrutt a. Luistelun vo ltalå Ktrsj Korpijäru ol ko mas
noin minuulin Johanna Leinolle jääneenä.

Kokona sk pa ussa Krrsi Korpiårven ero toiseks noussee-
seen El na Kilpeläiseen sä yi erltläin suurena. Johanna L-. no
nousi kolmanneksi niukalla erolla Johanna Heffaseen.

Jyväskylääja e kun baanalle. Välmäen onneksio ivapaan
vuosi, perinteisen lähtö k!n olilo aarnuvarhaise la kelo 9.00.

Hiihdon kärki sekä tilanne kahden lajin
jälkeen:

I\,4iehet

1 N4årkus Vå mäki 2:24:25

2 O lipekka Kallafi 2:21:49

3 JLrha H rsimäk 2:2a:49

Kiertäj ä ens silaisena hihtolapana ol tå ä kedaa lapaa )a
se se keästi näkyiosa istujajakaumåssa, kun tunsaai
80 % vapåan omaksi hiihtotavakseen Valnjokunen kärkipään
na sk edalä valtsiper ntesen. PisteLaskun ohjaava va kutus

Päälaj nsa tatalana [,1arklrs Väl måki otti odolet!st ornansa,
va kka takana o i nrelkoinen kolmen k pa un viikko ltävalas
sa. Kotiuturn nen ress!slå tapahtul vasta pitkält aLanlain
puolela Muutaman iunn n yöun en jålkeen auton nokka kohli

Tianne kahden lajin jälkeen, miehet
1 N4årkus VA imäki 1956,99

2 Juha Pfttinen 1937,38

3. O lipekka Kailari 1913,28

Na set

1 E ina K pe äinen 2:45:30

2 Johanna Leino 2:50:53

3. Kirs Korplärv 2:51:55

Tianne kahden lajin

1. Kirs Ko|p järu

2. Elina Kilpe ä nen

jälkeen, na set

1796,94

T638 92

1565 25

Mirva Hilander (4222) vetää letkaa peÄssään
Jussi Pitinen (4261).
Kuva: Teemu Ojapalo
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SUUNNISTUS

Ensimmäistä kertaa Kalevan kierroksen historlassa suunnistus suoritettiin jo kolmantena lajina touko-
kuussa. Ajankohdal a on sekä hyvät että huonot puolensa. Huonoa puolena on, että lajiharjoittelu jää
melkoisen vähäiseksi etenkin keskisestä Suomesta pohjoiseen tulevilta kiertäiilta.

[,4oni kierläjä on kuitenkii osallstumassa Juko]an viesliin,
niin Kalevan kierroksen suunnislus muutamaa v iK(od elferr
kauden suunnisiuksen päälapahlumaa io m erlnomarsena
piikänä lal harjoiluksena. Jå valitetiavan rnon kiertälä eitaji-
harjoitte ua juu iee, ni n heille on a van sama mjssä vaihees-
sa kautla keffoksen suunnistus on

Edellinen suunnisius olisyyskuun opussa, niin lämäf vuoi-
nen k pa u iulisiis melkoisen nopeasliedeilisef suunnisluk-

Kisakeskus vaihlui Liniuhaiun laavuhå myös Pirkan Uran
varrelle Vatulaan. l\,4yös lämä kisakeskus on P *an Hiihiäjile
tutiu Vatulan hloltopste. Paikka vain näyttj niin kovin er aisel-
ta veffaltuna talv seen lum ma semaan. J os h hdosia ol joiain
miel kuva, niin nousutVatuianharjLrlle pääsivätyllältämään.
H ihtoretillå on va n kalpea aavistus siitå, rnitå suunn siukses-
sa kohdattiin kahdest.

Suunnistus on kierroksen laleisla voimakka mmin iaitopåi
notleinen, toki menestyäkseen laruiiaan hyvää fysikkaakin.
Kiertäjen suunnistusiaidoissa on erittäin suuria erola, ahlien
aivan kansallsen käien tasosisla hu puisla niih n loiiejo
kartan hahmoltaminen luoltaa suur a vaikeuksia. Näisrä tåhiö_
kohdisla ralameslarln tehtåvä on a ka epäkiito tnen.

Tämän vuotinen kieffoksen suunnist!s kuL uu la dol sesti
he po mpien jou kkoon, joten hekomma ak n s!unnisiustaidol
a omaavåt kierläjäl pysiyivät rådasla k!nn a a suorillumaan.
Toisaata, kun suunnisluson m!utak n k! n pe kkääjloksu
kunloa edellyltijvää, n in varmasti kov mmalsuunn stalår otivat
kov mpia Vatu assak n

NuoriAnttiJärvenpää la iitoi kokeneenr mii e k ertäjite jåuhot
suuhun la nappasi k pa un voiion Ka ma Korkeakankaase€n
tu i eroa to sta m nuultia. Hänesta Pas Romppa nen ja Ak yti-
rro iåivdlroir t"\. d a ö- to a. o atlåq

neljän sekLrnn n ero a

Naisten ylivoimaisest kovinla vauhtia
pit E na K pe äinen lole k san kak-
konen N na Ljungqvisl Sarparanta
hävislvalaat 15 m nulrra V|pi
Rehma jäijo yl 20 m nulrllia Neljäs
kahden tunn n a ttala nasssa oi
Tampereen Johannå Le no.

Kokona sk pa !ssaAntt Jårvenpään
kova suo us nost hånet kär
keen. KokonaiskilpailLr o k! lenkin
suLnn siuksenjå keen tasarnen.
s llä kakkossjansa saliyllänyt .luha
Priit nei ja hihdon jå keen lohdossa
o ut, nrltta ko manneks pLrdonnut
l\,'larkus Välimäkio ival vain 11 pis

Na sten kokona sk pa ussa uistelus-

Aamun yhteislähtöön saapui aika iso joukko
kiertiijiä. Kuva: Anita Herkman

vat"'d_ rååsro.ldr.os.var.rörå e 1v/äpoh.orsrå lä nopcd
kulkuista maastoa jalan a e Keväinen maaslokaan etvieä
ole kovin peitleislä, joien aluskasvilisuudestakaan ero ur

tuur haittaa elenem se e.

sa y ivoimaisen ercn nruih n tehnyt
K rsi Korpijäru sä ytt edelleen johtoasemansa. mutta huip-
pL>u-n.4t' lsen lel 1/. El,ld Krlp.låinel .d.ans o.or .å
18 pisteeseen. Kilpeläinen oli kokonaiskilpai ussakin sja ta
'11,loka on yksi parha sta koko Kalevan Kierroksen h siorias
sa kaikki ajilkin huom oiden. Kolmantena jarkaa Tanrpereen
Johanna Lelno,loka kasvatt eroa Johanna Herraseen 87

l0 @ <arcuan kierros



Ol I i pekka Ka i la ri nou sema ssa
ti u kkaa Vafu lan harj u a yl ös.
Kuva: Anita Herkman

Suunnistuksen kärkija
lajin jälkeen

Kärjen tulokset, miehet

1 AnttiJäruenpää

2 Antii Korkeakangas

3 Pasi Romppanen

kokonaistilanne kolmen

Ti anne kolmen laj n jälkeen,

1 AnttiJåNenpää

2 Juha Prltinen

3 Markus Välmäki

Kärjen tulokset, naiset

1. Elina Kilpeläinen

2. N na Ljungqvisfsarparanta

3. VhpiRehmaL

Tilanne kolmen lajin jälkeen, naiset

1. K rsi Kofpijärvl

2. Elina Kilpeläinen

il

f,r:
I

1:26:12

1:27,33

1:30:07

miehet

2479

2A7l

2A6A

1:36:34

1:51:11

1:51:28

2593

2575

2387

Elina Kilpeläinenja
Juha Prifiinen tiukassa
jäl kia nalws issa heti m aal i in
tulon iälkeen.
Kuva: Anita Herkman
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SOUTU

Kolmannen kerran kieftäjät saapuivat kesäiselle Keuruulle Mukava auringonpaiste' mutta tuulinen sää

loivat puitteet tämän vuotiseen soutuun

Aamulla malkalla kohden Keuruuia pysiyi hwin autossakrn

virittäytymäån oikeaan tunnelmaan, kun autoEd o$å alKol

kuulua Be iin Keurusselän sini-kappale Hyvin Junnu Vainio

Keurusselån maisemia kuvailee iuossa kappaleessa

TuuLisuus, vaikka ei aivan 2016 myrskyLukemE saavufianut

kaan, aiheutli päätöksen reitiimuutoksen ja soudetuin 3x10

lm lenkk'nä. [,4 ruros oli erinäin on,lisunLt srllä va n 'oir
viimeiset 500 metfiä joka kierroksella jouduttiin soutamaan

hankalissa oLosuhieissa

Kahtena edellisenä vuotena olemme saaneet kisajärjestäiil_

tä palvelua, joka on omaa luokkaansa. Vene onjo melkein

nostetiu maihin autosta, ennen kuin auton saanul eoes

pysähtymåän. Sama palvelu jatkuu veneen veslle laskussa ja

soutu-urakan jälkeen veneen malhin nostossa Eikä palvelLrn

taso ollut helkentyn!'t yhtåän kolmantenaankaan vuonna

Kisajärjestdien ioustavuudesta paras esimerkki lienee B ls-

selissa iyöskentelevän Maiti Supposen saama efi iyiskohtelu'

Perjaniain kiireet Brtlsselissä åiheutlival että hän rnvöhäslyi

illan lennolta. Aarnulla siiten uusi yritys ja HeLsinki-Väniaalla

pikavauhtia autolla kohden Keuruutaja lLtapåivän Lähtöä Lop-

pumalkasta vielä poliisit pe€än ja parkkipaikaLla ['4alin va]hta

essa soutuvaaiteiia ylleen kä)'tiin seuraavanlalnen keskusteLu:

Poliisll: Mihin sitä tuollainen kiire?

[,,latii: Soul6maar, sor./tamaan .-

Pollisii] Ensi kerralla olisi ehkä syytä vähän keventäö tuota

kaasujalkaa tai voi käydä kaliiksi.

Aikaa kaikkineen olikulunut nlin paljon, etiä kakkoslähiö olijo

ehilnyi lähteä, niin iärjesiäjäl pääsiivät [,'latin pa nså Markku

Sipin kansså maikaan klo 15.01. Ainoa ehto oli, että pitää sou-

taa maaliin. Maaliin he soutivatkin, eivätkä loppujen lopuksi

olleei edes viimeisiä maaLilinjan yllttäneitå.

Kellolosuhtelsta johtuen aivan huippuaikoja ei iehiy, rnutta

edellisen vuoden luloksia palanneltiin kåuiia linjan selväsn

Parasta vauhiia piti Henfi Nieminen, jolle Mikko Yönen hävisi

minuutin verfan. Kolmanneksi sijoittul [,4ikko lsokangas run-

saai kaksiminuuttia Y ösesiä

Vuorosoudussa parlJuha Priitinen - Markus Välimäkiotti niu-

kan voilon ennen Juha Hinkkanen - Janne Peippo Kolman-

neksi sijoiltui pari Jamo Valll - Rauno Hakala.

Nalsissa kovimmat pisteet veiyksikköä soutanut Johannå

Herranen. Kirsi Korpllärvi ja Rlikka Kaipla jäivät hänestä vlilF

Vuorcsoudussa pariE inå ja Johanna Kilpeläinen pitivät niin

kovaa vauhtia, että pistelssä he sijoiiiuivat Johanna Hetrasen

ja Kirci Korpijäruen väliin. Vuorosoudun kakkosiksi sijoittui

parl Pirkko Pennala - Mada-Liisa Salonen. Kolmantena {\'4illa

Seppä - Kalja Huotan.

Kalevan kierroksen pjstelasku suosiiionk n verran yksinsou-

tajia ja ohjaava vaikulus näkyy ertylsest m esten puole la,

jossa kahdeksan ensimmäistä o ivai yksinsoltaja Naisissakln

sama näk)1, mutta einiin volmakkaana. Ohjaava våikutus

t2 Vrc.r.u-n kierrc,s



on penempi kuin hiihdossat osaselitläjänä vol tieienkin olla

Ko"\a D1n 1e_ ld Vä rnäkisoLlivai sanassa veneessä. nir,r

heidän välinen piste-ero säiyisåmana kuin suunnisiuksen jäl-

keen. Epäonnlnen Antti Järvenpää iipahti kolrnanneksi, joien
Pritt nen ja Välmäki nousivat kärkeen vain kolmen plsteen

erolla Prttisen eduksi.

Naisssa Elna Kilpeläisen vauhtiolisen verfan kovaa, että
| ån ohrlrK lS' Ko.prtäruen.a Johanra Her?sen huippusuori-
tus nost hänei ko manneksi.

Kärjen tulokset yksinsoutu, miehet
1. Henri Niem nen 3:01:13

2. Mikko Ylönen 3:02:08

3. l\,4lkko lsokangas 3:04:39

Kärjen tu okset vuorosoutu, miehet
1. l,,larkus Välmäki Juha Prttinen 2:58:11

2. Juha Hinkkanen -Janne Peippo 2:58:31

3.Jarmo Val i- Rauno Hakala 3:00:48

Tilanne neljän lajin jälkeen, miehet
1. Juha Pfitilnen 3798

2. Markus Välirnäkl 3795

3. AniiiJärvenpåå 3780

Tulokset yksinsouiu, naiset

1. Johanna Herranen 3:20:43

2. KirciKoryijärvi 3:35:57

3. Riikka Kaipia 3:36:51

Tulokset vuorosoutu, naiset
1. Elina Kilpeläinen Johanna Kilpeäinen 3:15r33

2. Pr'lko Penralå lla ja-Liisd Saloner 3.28:41

3. l\,,lilla Seppä Katja Huotarl 3:40:10

Tilanne neljän lajin jälkeen, naiset
1. Elina Kilpeläinen 3363

2. KirsiKorpijärvi 3327

3. Johanna Heffanen 3145

Naisten palkitut:
Korpijärvi (2.) ja
Kuva: Ari llola

Johanna Herranen (1,),
Katri Lindroos (3.)

Krsi
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PYORAILY

Toisen kerran kierroksen pyöräily järjestettiin litissä Kouvolan Pyöräilijöiden isännöimänä. Sama tuttu
reitti odotti kiertäjiä. Juha Lehtosen raportti viimeistelylenkiltään oli huolestuttavaa luettavaa. Edellsen
viikonlopun myrsky oli tehnyt tuhojaan reitin varrella ja paikoitellen puila oli kaatunut reiti le lähes läpi-
pääsemättömäksi ryteiköksi.

[4elsu rit o]ival ku iten kin tehneei hyvää lyötä la myrskytuhot J uha Lehionen, pyölä yn vo ltaja jo vLrodetra 1 995, ke toili
olivat tellä m!isto vain. Tos n, jos ajota ehli tarkkåilemaan jålleen, ties kuinka monennen keffan. parhaån tuloksen ja iäy-
ympärstöä, n in havaitsiky lä, m stä myrskyrinlama oli det 1000 pistettä. ttarkus Vä imäktajo ro seksi par m nuuttia
mennyl. Sen verran pu ta olikurnossaja koiaamatta velä Lehlosesia ja Juha Pritlinen olikolmas 20 sekunlia Vä ir.äes,
kisapä vänå. Reilli seniään ol puhdas. tä. Nämä kotme otivat åinoat 1:40 a ittaneer k o€itirat

Jäiesteyissä eijuur kaan ollui hLrornaulettavaa, vaan kaikki
pela)ie ino"l. sesli. Erlyrse.r or hr orrrcrlåva re. ellui.dr-
jesiäjätolivatsaaneethoukutetua hyvän joukon kierroksen
u kopuo isia pyöräilijöitä m!kaån. Samala nämä u kopuoliset
pääsivät tutustumaan Kalevan Kierrokseen ja kierläji n. Joku
ioivottavast såa kipinän tula kokeilemaan läytlä kierroslak n.

KelioosLrhieei olivat malniol, tuulen suunta los n eiolut sää-
ennLrstelden nrukainenja sama a suunia aiheulli, että tulokset
oival hivenen ede lisvuolta heikompia. A kupään lähtjät sa vai
plkkuisen sadekuufon niskaansa puo imatkan paikkeila.
Loppupäässä lähtljöillä ile olivain märkä muutaman kilomeirin
matkalla enren Arljärveä, jossa muuten oli io ajaa tuuli selän
takanaja uusi, sileä asfallti renkaiden alla.

Naisssa Heli Hakalå tekiv ime vuotseen tapaan todei sen
tykkiajon ja hänen a kansa 1:46:43 oikeuit kokonalskilpai!n
12. sjaan. Hän o iylvo ma nen, sillä kakkoseksi sto ltu-
nLrt Johanna Leinojäirunsaat kahdeksan minuutlia, josla
plrolestaan Johanna Heffanen ja Elna Kilpelå nen läiväl pafi

Kokonaiskilpailussa Väl mä ki ohitli Priti sen yhde ä pisteelä.
Ku udenneksi siolltun ui Antti Järvenpää sä )4t kokona skil-
pailun kolmossijansa, mutta ero kårkikaksikkoon kasvo yli50

Naisissa Elina Kilpelä nen kasvaiii johtoaan K rsi KorpijäF
veen, mutta Johanna Herranen kavensi puoleslaan efoa

Kärjen tulokset. miehei
T. Jlha Lehtonen 1:37:19

2. Markus Vä mäki 1:39:06

3. Juha Prllinen 1:39:26

Kärjen tu okset, naiset
1. He Haka a 1:4643
2. Johanna Le no 1:54:58

3 Johanna l-lerranen 1:56.45

Lä htöv u oroaa n o dottelema s sa
vasemmalta Lasse Kääpä, Liisa
Hu u nan-Seppälä, Aimo Vä isä nen
sekä selin Kati Juuti.
Kuva: Kari Huttunen
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Kalevan Kierroksen pyöräilystii selviää erinomaisesti, vaikka olympiatason aika-ajopyörää omistakaan.
Etualalla pyöräilevä Matti Hänninen päätyi vieläpä varsin kelpo loppuaikaan. Kuva: Kari Huttunen

T anne v iden lajin jälkeen, m ehet
1 [4arkus Vä inräki 4773

2 Juha Prtiinen 4772

3 Antt Jåtuenpåä 471a

Tilanne v iden lajin jälkeen, na set
1. E ina K peLäinen 4146

2. Kirs Korplärui 3960

3. Johanna Herranen 3924

I

I
I.

-r

Heli Hakala teki jä een
todel I isen ty kkiaj o n ol I en
ko kon ai stu Io ks iss a 1 2.
j a yl ivoi m a i n en ykkö nen
naisissa,
Kuva: Ari llola
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JUOKSU

pitävyyttä (1. vasemma a, Markus Välimäki(234)
Erkki Helminen

Ka kille kiertäjille yhteinen juoksumatka kruunasi vuoden 2017 Kalevan K errokse|. JuoKsun o essa
nyt viimeisenä lajina päästiin ensimmäisen kerran taistelemaan kokonaisvoitosta mies rn estä ta nainen
na sta vastaan. Ratkaisut elvät tapahtuneet metsän si rneksessä, iossa voitosta kan'rppa evat eivät edes
välttämättä näe to siaan kisan aikana.

Tuusulanjärven maratonin järjestetyorsanisaario oti oltanut
haacreF v"-'aan _å,d'je.r /ä. (d,eran \r"-or s"te rädrä-
öidyn juoksulapahtuman, Ryknreniinpuision juoksun Lähes
kesäiseks lä mnen nyi sää si vitt juoks joita hyviin suor luksiin.

Ratanrestari Erkk He m nen o tehnyt suuren lyön taaiies
saan Kerrokse le sopivaa väh ntään puolirnaralonin miitaisra
juoksua. Satojen maasiopyöräkilometrien ja karltapohdintojen
jälkeen hän oli onf stunui löytämäån radan, joka ol selväsu
se aiJren jossa juoksijai erotluvat mulsta. Reitt ei ede yttänyt
mitään su!rta po kujuoksun tekn ikkata luruuila, vaan normaa
ijuoksuta lo riitt Hyvään tulokseen riitli ri ltåvä juoksu kunto.

V imeisen k ometrn kaksiraaslavaa nousua eroit oputtsesti

K pa u o isamalla pitkäaika sen kertäjän, Raimo Stenva tin,
80 vlrotisjuh ak pa u. Vaikka mies ltse eiluoksuun osa istu
nulkaan, niif kakkukahvit odott vat luoks loita maatssa. Joka
lapauksessa Ra mo la olijo 31 Kalevan kerrcs iäyilynyt pyö
räilyssä, jolen ansa iusti hän saatlo katsel a muiden juoksua.

Viime seen ajiin låhdetti n N4arkus Vä måen yhden p sleen
tohloasemasså Juha Prltiseef. Kun Vä mäen h hdon lälkeen
vahvif lat on jLoksu oli odoletiavaa. ertå hän m!ös aseman-
så pyslyis p lämään. Näln nryös iapahtu . vå kka ! me nerKen
såirastelut ve vät kisakLrnnosla parhaan reräi

AntU Jåruenpää pitikaikke n kov nia va!hta ja kavens runru
vasti eroa Välimäkeen kokona sk pa ussa m!l1a va n puo
eento sta m nuuit njåänyi aikaero e Järvenpääle r ltänyt.
Sen slaan hän pystyi repimään eroa kakkosena o eeseen
Juha Prittseen niin pajof, eltä kokonaisk pailussa m esten
pyöräilyn jälkeiset sjoitukset va htLrvat lopputuloks ssa
Vlalan V rin loukkueessa va n luoksun sLrorttanut pasi Huhta
ld i.oir. rr .å1ldh.(o"Flc l 0.a ve-pååtte h.vir1"Fnå

Naisten kokonaiskilpailu oll käytåfnössä jo .atkennui ennen
Juoksua. Ellna Kilpeläse ä olilo niin suurielumatka ennen
kisaa. eitä vain läydel inen epåonnistum nei ot si voinut viedä

t6 V K-,.u-n kierros



"lJ
I t'.*

Vi
:\

$

Klaus Kuusi (86), Kristian My ynäki (130)ja Johan-
na Kilpeläinen (61) nousemassa mäkeä.
Kuva: Erkki Helminen

Kokonaiskilpailujen voittajat: Markus Välimäki ja
Elina KilDeläinen. Kuva llkka Kivi

Johanna Herrasen sairastrmlnen avas kokonaiskilpailun
taistelun kakkossjasla. Jolranna Le non ylvo ma nosti hänei
kokona skilpaiussa ohi KirsiKorpjäruen to seksi Elina
K pe äifen varmistel kokofaiskilpailun voitlonsa juoksun

kakkossjala kuutsen rn nuutta Johanna Leinon takana. N na
Ltungqv st'sarpa rcnta sjoltlui kolmanneksl.

Kärlen t!lokset, miehet

2. Pas Huhia a

3. Nrlarkus Vä imäki

Kärlen tulokset, naiset

2. Elina K peäinen

3. Nina Ljungqvst Sarparanta

Kalevan kierros, opputulokset,

1. Markus Vå imäki

2. Antt Järvenpää

3. Juha Pritt nen

Kalevan kiefios, opputulokset,
1. ELina K pe älnen

3. Kirc Kofpjärui

1:21:35

1:22:55

1:23:08

1:35:39

1:41 43

1:42:24

5756

5718

5682

naiset

4955

4719

4749
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YHTEENVETO

Lähdettäesså vuoden 20'17 Kalevan Kie|roksel]e odotettiin mielenkiinnolla, miten juhlavuonna hyvin kas-
vuun saatu osallistujamääfå kehittyisi, kun taas palattaisiin normaaliin arkeen. Valitettavasti ilmoittautu-
neita oli runsaat kolmekymmentä vähemmän kuin 2016. Samoin keskeinen kriteer , vähintään neliä laiia
suorittaneita, oli '13 vähemmän. l\.4atkalle siis jää huomattavan pallon aloittajia.

Vuoden a kana tapahilvå k8lo on suuri, kun ilmoitiautuneis-
ta rnelkein neljännesjää matkan varrelle. Syiiä varmaan on
mon a, eikä ketään hallla lietenkään va innoista syyiistää.
Tässä on iu evalle ha lit!kselle pa kka mieiiiä keinoja, rniten
saadaaf ilmoitlauluneet suorittamaan vähiftään ne neljä lajia.
Samoin jokainen meistä mu sta voikannusiaa empiviä s ihen
neljään suoritukseen. Otetaan lavoitieeksi tulevalle kaudelle
300 hyväksyttyä suortusla. Se on kova iavoite, mutta mahdol
linen, kun teemme ka kk töllä sen eieen. Eritylshaaste menee
joukkuejden kapteeneille - pitä kää jäsenen ne mukana a na

Lajiärjeslyksen muuios ja mafatonin poistuminen ohjelmasta
aiheutti odotetusti jonkin verran kritiikkiä, mutta eilaisla asiolta
on kokeillava. Nämä tehdyi muutokset elvät ku lenkaån miien
kään muuttaneet Kalevan Keffoksen alkuoperä siä luonneiia,
samal lajl ovat edelleen mukana kuin vuonna 1977.

Nyl rnennään tä lå ohjelmalla vuoteen 2020 saakka. Jo ensi
vuonna on syyiä anlaa palauletla halllukselleja erltyises
li vuosikokouksessa, jotta kilpailuteltaessa vuoden 2021

iapa htu miå alkuvuodesla 201 9 on t edossa, m iien jäsenisrö
haluaa suunn stu ksen ja juoksun osalta edeiä. Maratonia ei
ole edeleenkåän minnekään kuopältu, vaan säännör mahdol
listavatpål!un enliseen mafaion/puolimaralon vaihtoehroon.
Jäsenistö päänäA vuosikokouksessa.

Vuosi 20lTtadositaas hienoja kilpailuja ja m!kåvaa yhdes-
säoloa saman henkislen kesken. Erilyisest muutama nå sten
hu ppusuorllus pistää silmään. Kirsi Korpiärven lu ste ussa
caavLltaTå Kå evan Kie roksel hisLoria pard. p :ro1åarå
sekä sijoitus (6./973) kalkki ajilkin huom oon otiaen Elina
Kilpeläisen suunnlstussuoritus (1'1./936) sekä Heli Nakalan
(12./888) pyöräily oval äärimmäisen kov a s!or tuksia m esval
taisessa kärkijoukossa.

Vaikka voltajåt !usvai voittonsa, niin tausla a tapahtuu
ja mie enkiinnola voidaan odotella vuoden 2018 Kalevan
Kieffosta, joka lammikuun lopula laas käynnistyy Se näloen
uistelulla

LAHJAKORTTI
Hanki ystävållesi, työkaverillesi, puolisollesi tai
rnuulle sopivalle henkilölle Kalevan kierroksen
lahjakortti. Lahjakortilla saaja voi maksaa
oman jåsen- ja kilpa lJmaksunsa Lai kåyltää
osamaksuna joukkuekilpailun maksuun.
Lahjakodin vo l hankkia mdksamalla 50 -
Kalevan kierros ry:n tilille
Ft42 5780 0750 1788 45.

l\4erkitse maksuun lahjan saajan nimija lähetä
kopio maksutositteesta Kalevan kierros ry:n
s hreer,,e lillka.\ivi{al )kolu mbus. rt). n ,n saat
lahjakortin posiitse.

Lalwja*nrt*L

w Ol€n halsånd vuod.n
Xnbff litbrr.. jå*mölsun F{otefisi

lln.itrddu lcer*dlE
w hlmnkmstrrisat lla

Reippiftn hhblt-aEtiå rotFttaen

i;'l
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ITTNTEHTI

Stenvall i I le ri itti tä n ä
vuonna neljä osalajia. Kalevan
Kieftoksen päätösl aj i i n j u oksu u n
hän ei lähtenyt vaan tarjosi sen
yhteydessä kieftäjille kakku kahvit.
Kuvassa Ra imo ihastel ee
Alympiakasafinin seinälle laitettua

" talehden lööppiä",
: Hannu Saarinen

Raimo Stenvall 80 vuotta
Monen alan neuvos
Tuusulalaista Raimo Stenvallia voidaan kutsua monen alan neuvokseksi. Hän on
liikenneneuvos ja hiihto- sekä soutuneuvos. Ensimmäinen neuvos on hänen ammatistaan
liikennöitsijänä ja kaksi seuraavaa hänen monipuolisesta kuntoiluharrasiuksestaan. Lokakuun
29. päivänä vuonna 1937 syntynyt Raimo tunnetaan myös innokkaana kalevankiertälänä. Hän
on ollut mukana peräti 3'1 vuotta Kalevan Kiefroksessa.

i

Ra mo Stenva lista eivuosienka den
lsääntymistä huonraa la hänen mu s-
tonsa t! ival helpost, kun hän kertasi
s!hdettåån Ka evan Kierfokseen la
yleensä iiklrntaan. Voidaan pääte lä,
että hänen energ syyiensä lakana
ovat hänen ikuntaharrastuksensa ja
akliiv nen elämåntapansa. Raimo kertoi
lekevänsä v elä pä vittäin lö tä Työ on
kin hånelle iava aan arkj ikuniaa jossa
hän lLo sama la peruskunloa Raimolta
onn stuvat vie äk n mulltokuormaija
auto la lehdyt pitkäk n työmatkat.

Kalevankierrokseen viisikymppisenä
Lähe lä viitläkymmeniä kävuottaan Ra
mo låht mukaan Ka evan Kierrokseen.
nnosluksen iähån anto TuusLr an torilla
Nem kosken O li.

Ensimmä nen luistelukisa ku kivie ä
vanho a hokkarei a vähän alle kahieen
lunt in, mulia seuraavana vuonna
hänen aikansa paranl huomattavasli
pika Lrislin la, jotka hän saiautomiehj,
tään 50 vuotis ahjaksi. Nå ä uislimila
hän on siiten uisielLri kaikki nämä
kolmekymmenlä vuolta. Tänä vuonna
saavuluksena oliSe näjoeia 80 sarlan

Soutu sai mietteliääksi
Heinäkuussa Keuruulla p detyn so!dun
edel isenä iliana Ra mo ol m etie iäs.
Harn kerioi kokene€nsa Ka evan Kier
roksen aikana soldussa mona hurja
kokemuksia. Hän toivoik n ettei seu-
raavan päivän soldLssa olsi'kalkkien
kurtimpia keejä Hänen mu sussaan
oliedellisen vuoden soudLrn raju sää

ta samalla hänen alatLks nsa pata!tLl
multamien vuosien takainef Lohja a
pidelty Ka evan Kierrcksen sout!

Lohlalla pldetly soutuksa olisillo n noin
60 k ometrn mittainen. Kesken k san
tu kova ukkosen maja kova 'myräk-
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kä eikå Ra mo parinsa Penttisen Jaskan kanssa uskaltanul
varhtaa souluvuorca. Heidän o ivain vastatuuleen soudettava
ja aikaa kuluiy ikahdeksan tunlia
S lten kun parivaljakko pääsi v hdoin maalin, Raimo soitt vai
molleen, jotia tämä laitta si såunan påälle. Vaimo o i ihmelel-
len sanonut Oetteko oleet Lohja la ranlaiontteja ostamassa,
klrn n in helkkain kauan olelle soulaneei'

Suosikkilajeina hiihto, luistelu ja pyöräily
Raimon mieestä h ihto on perinleinen laj, joka on aina o ut
häne e myös vahva låji Toinen mie uisa osalaji on luisielu,

lonka lrän aloiit pienenä poikana ' N u rmiksilla Ra mo nosti
es e myös pyöräilyn, sillå hån on aLoltlanut lyöuransa juok-
supo kana Hels ng ssä vlronna T950juur po kupyörällä. Hän
plt iiseään veläkin tsuppårina' Nyt hän sanojensa mukaan
iekee samoja honrmia åutolla

SeLrraavina hänen suosikkilislallaan kerroksen lajesta tu e,
vat so!tu laj!oksu. Viimeisenä hänen suosikk istallaan on
suunn stus, jola häf on vähän karsasianut . Suunnistuksen
harloittelu onkin jäänyt hänelä vähemmäle, mutia muutaman
suunn stuksen hän on saanut suorlieitua, va kka pLrmmeja

Ystäviä ympäri Suomea
Ra mo kokiKalevan Kerroksen monipLrollsena hyvänä kunto-
ula na ta sen, etlä neljällä osalajille seviää keffoksesta läpi.
Ka evan Kierroksessa hän ke(o saaneensa hyv ä ysiäviä
ympär Suomea. Hän myöns, etlä juurikledäjäporukka on
saanut hånet pysymään vuodesla toiseen mukana. Tu even
kieroslensa määrää e hän vielä o e ajaie lui. Hän sanoik n

olevansa niin kauan nukana, kun hänellä terveyltä riittää.

Raimo haluais kin uusia henkiöitä mukaan Kå evan Kierrok-
seen. Hän toivott ka kk leruetulleeksitähän hyvään dnkiin la
henkeen mukaan. Hän sanoi, etteikerros ole ylipääsemätön
kenelekään, joka vähänkåän haffaslaa iik!ntaa. Raimo
vakuutti myös, eitä ky lä nelä ajia pystyy vemään lEpihyväk-
sytyn suorit!ksen saamlseksi

Yleisurheitun tukemistå ja automuseotoimintaa
Ra mo Sienvall on uonul T!usulaan iikennealan Stenvall-yh
liöt Hän on loimin!t kuljetusalan yrittäjänä yli viis kymmentä
vuotta. Hän on myös valkuttånut merkittävästi myös kot kun
lansa TuLrsu aan keh tykseen Pitkän injan perheyrittäjänä
hån kerioimyös yhleydestäån ylesu|heiuun. Raimo on ollul
vakotukija Ufieilu iton perintesesså varainkeruukåmpanjas-
sa Kunniakieffoksessa. Useana vuonna hän on kuulunulkin
maamme parhaiden Kun n ia kierros- kerääj en kärkijoukkoon.
Nrlonestihänen saavutlamansa lukion olui 20 000ja 30 000
euron väl lä. Voidaan aruoida, että hänen tukensa sLromala
selle y eisurheilu lle on yli260 000 eurca.

Ra mon plkäaikainen haave Tuus!lan automuseo toteutui
TuusuLan autolaloha in valmistumisen myötä vuonnå 2005
Ra moja KirstiStenva in Tuusu af Allomuseo kerloo paika

I sesta ku jetusa an yiitäjästä a na 1930 luvLrta asti. Vanhoja
åutoja, va okuvlaja maikamuisloja tarjo a.

Raimo Stenvall mielilajinsa parissa Jyväskylän
hiihdossa 2017. Kuva: Teemu Ojapalo

Teksti: Hannu Saar nen

Kalevan Kierroksen puheenjohtaja Osmo Ojala
ojensi Raimo Stenvallille koko jäsenistön puolesta
onnittelukortin ja kukat. Kuva llkka Kivi
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Naisten sarjan voittaja Elina Kilpeläinen:
,,KA evan Kierros sopii suunnistuksen

sharjoitteeksi"ohe
Töiden perässä Vihdin
Nummelaan muuttanut
erityisopettaja Elina Kilpe-
läinen (26 v.) voitti toisen
kerran peräkkäin Kalevan
Kierroksen naisten sar-
jan. Kierroksen nuorimpiin
osanottajiin kuuluvana hän
tuo oman näkemyksensä
kiertäjien vanhaan "ukko-

rinkiin".

Kuusankosken Urheiluseuraa edus-
lavan Elinan laustala on nuoruuden
monipuolinen iikuntaharrastus,
johon on sisä lynyt niin yleisurhe uå
kuin nruilakin ajeja. Hän kedook n

että vanhemrnat nnost vai hänet
jo nuorena urheilun la myös soudun padin. [,4 elu sirnmiksi
lajeikseen hän mäinjlsee kuitenkin suunnisluksen ja hiihdon.
Suunnisluksessa hän onkif pääss),i usein kansallisten kisolen
AJinaalin.

Aidin kanssa kierrokseen
Ajatus Kalevan Kieffokseen mukaan lähdöslä t!li Elinalle
vuonna 2014. Samana vuonna hänen äit nsä veltis0-vuotis-
päviään. Elina esitt kin kilpasouiutaustan onraavalle äidilleen
ajaluksen, eiiä he yhdessä osallstuisivai Kalevan Kierrok-
seen. Näin siilen onkin jo lapahtunutja muutaman vuoden
ajan ja kaksikko on hallinnut naislen vuorosoLrtu€

A kuun Elinalla ei ollul ajatusta, että meneslystä tulis. Läh-
tö(ol^lrra o I vain, e.rä hEr.os on {iva haasle Tdnä vro nd
Elnan ä liJohanna s joitlui 5o-vuolisten sarjassa kokonaisk-

Elina pitää päälajinaan suunnislusia, muila kokee, että
Kalevan Kierrosanlaa harjotleluun tarviitavaa monipuoli-
suLrlta. Hån suosittelee Keffosia kaikile fuorille suunnisiajille
oheisharjoitteeksi, sillä monella suunn stajalia puuituu kovaan
juoksuun tarvittava voimalaso. Tämä näkyy myös tuloksissa.
Kierroksesta on hänen mukåånsajuur siinä suhleessa hyöiyä
ja loisaalta Keffos aniaa iavoitteita ympärivuoden.

Some-näkyvyyttä lisää
Kysymykseen, m ten siiten saata siin nuorempia !fieilljoiia
Kierrokseen mukaan, E inå nr ett hetkenja vastaa sitten
sanoma la: 'Some-ja rwitteFnåkyvyyltä isäämällä .

Kuntosuunnisluksen sLroso on lsääntynyt. vå kka lsenssen
määrå on laskenut. Elinan mukaan näyliää s tä. €ttå kuntoi-
lijat haluavat vain haastaa lsensä erila siin suortuks in kuten
polkrluoksuih n. Tälla nen haasle vo si o a myös Ka evan
K,erros Fä1v.kL rråå. eL.ei,äl )l/F.r t a|oL5e. cU it
ole liian rankkoja. Kalevån Kierros anlaa ju!ri monipLrotsullla
harjoitleluun ja samalla "paikat eiväi haioa niln ku n silo n ]os
harloitlelisi yksinomaå n juoslen. Hänen mukaan harjo tre u ei
saa olla yksipuo istaja junnaavaa.

Ehjä kausitakana - uusiedessä
Tärnän vuoden kierros meni Elinalla mukavastie kå vuoden
alkafa ollul terveysongelmia ja hän sa myös uiste !n roimi-
maaf. Hän sanoo olevansa tähän kauteen lyylyväisenrpi kuin
vilme kauteen. Påranihan hänen kokonåispistemääränsä y i

330 pistetiä.

On sevää, että suunnistus on Elinalle he po n aji,josta lrän
ko!as tänäkin vuonna myös parhaat pisleensä. L!istetua
puoleslaan hän piiää "oulona , mltta kiehtovana lajina jonka
lekniikkaa hänen pitää vielä harjoilella. Pyöräilylulos puoes-
laan parcni, kun hän hankki pyöräänsä uudet kekot. Kier-
roksen pääitänyt Rykmentin puiston juoksu saa myös Elinalta
kiitosta. Hyvää oli, ettå koko matkaa eijuostu asva titla
Harloitielu on Elnale osa arkielämää. Hän luo harloiitetun
jaksotusku ukaudei loiden aikana hän harloiltelee kuitenk n
paljolti "fiil spohjalta '.

E ina sanoojatkavansa K erroksessa vuosikenallaan, aifak n

n in kauan kun voitlåa.

Teksti: Hannu Saarinen / Kuva:Anita Herkrnan
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Nuorta voimaa Kierroksen kärkitaisteluun

Antti Järvenpää hyvä es
nuoresta kestävyysu rhei
AntliJäNenpää on hyvä esirnerkkikeh ltyväslä nuoresia
keslävyysurheilijasta. Kun hån 17-vuotaana vuonna 2014
äht Kå evån Kierokseen, hän suortti viis laja, viime vuonna
/iidalla o.alåi lå lJl. ålle 22 vLo . diden sdr.dn voi.lo .d .änå
vuonna suoritettuaån kuusi lalia hän ylsi jo kokonaiskilpailLrn
kakkoseksija omån sarjansa vo ltajaksi.

KuiunLrl vLros on Antin Jåruenpään (21 v) kohdalia o lut
menestyksekäs, silläjoka sessa osakilpailussa hän on saa-
vuttanr.rl ennälyspisleensä. Samalla hän saavutt ni n juoksun

suunn stuksen voitosia tuhat pisteiiä eikä kokonaiskilpailun
voitlokaan ollut kaukana

[4inkä ainen sitten Antiion ja miikä se]kat ovatiehneet hä-
nestä meneslyjän? Hän kertoo harrasianeensa nuoresta ast
lrilhloaja ylesurhe ua. Vä illä lajien osalia häne ä painopiste

Lukio kä sefä hänen sänsä työkaverl kysyi, kiinnosta siko
Anltia alotiaa haioitielu kaverin johdolla. Iämä valmennus-
suhde onkin jatkunut aina näih n päiv in saakka. Iosin nykyisin

merkki
ijasta

Antt tekee iise ohje mansa muita lähettää ne valrnenlaja een
kommentoitavaksi. Ja yhteistyönä syntyysitten harjoitusohje-
ma. Nyl kaks kon työ a kaakin selväsll luoltaa tu osla.

Kierrokseen Ossi Sipun ehdotuksesla
l\4uutamia vuosia siiten Antti osållistui Keski-Savon maaslo
cup-juoksukilpallusataan volokkaåsti Samassa ki pa ussa
oLlul Ossi Sippu oli ehdottanut Antil e osal istum sta myös
Kalevan Kierrokseen. Antiisyttyiajatukse Le, sillä häntä ve,
hättäå se, että "Kierroksessa ei mennä silä yli, misså aita on

Nyt neJä vuolta on kulunut nousujohteisesti. Häniä viehättää
Kalevan Kierroksessa se, että näkee oman keh ttymisensäja
pyslyy parantamaan omia tu oksiaan. Osakipa ujen jälkeen

voi pohtia asioita mitå pystyy velå parantamaan. Monesli
!'i_elle LLlee m eleen iyö5 e'i dj lelliikoiden L io niren.

Pitkäjänteistä loimintaa
Aatoyliopistossa ympärsiö- ja energiatekniikkaa opskeleva
Antti näkee, etlä kestävyysurheil! on pitkäjänteisiä toim niaa
Jos kuudesla Kierroksen lalistaAntin pitäis va ita mlelu sin,
se ollsisuunnistus. Hän sanoo, etlei håfellä oe varcinaisesti
päälatia.

Antin harjolltelu n voLrlu! hyvin hänen opiskelljan pä värytmiin.
Haioituksel voi sovitella pitkin pä vää. ljse n lenkkipolu a voi
ai.lus åLera . hå dihd s llo n o e op \l,e rå. asra pois

Nuorilletietoa Kal€van Kierroksesta
Ka evan Kieffoksen iedottaminen nuoden suuniaan, on Anlin
n elesri erås heiro lsa.ä Kerolser suostota. Han sJLnta-
kaiseensa vanhempiln kertäjiin ja nrLristuttaa iisesaaneensa
OstrSrpr lrä lieloa. Hån 1lU rlLllda nyos. attd eriseL.a. a
joukkueel houkutte is vat enemmän porukkaå mukaan.

RealistinaAntt näkee, eltä Kiercksen lajit saattavat vajkuttaa
mone e nuorelle a uksi llan pitkiltä. Hän on ku lenkin oiva
eslmerkk silä, kulnka pikkuhiljaa kunto-la suodtustaso nou

Anlin mieestä nuoren kestävyysurhe ijale Kalevan Kierros
rckeniaa monipuo ista pohjakuntoaja yhdessä tekemistä. Hän
sannokin, että monen nuoren urheilijan kannailaisia nakin
kerfan kokeila, m kä vaikuius Kierroksela o isl kehittym sen
kannata. Tulokset varmaan riippuvai yksilöstä. Antin osalia
as ai ovat kuiienk i toim neet

Vanho le kiertäj Ie Antliheittäå
hänen ensivuodei tavo lteena

Tekstir Hånn'r Saarinen / Kuva:

opuksi kovan haasteen, sillä
on parantaa sijoitustaan koko
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Rykmentin-
puiston
juoksu
onnistui
odotetusti

Erkki Helminen:

"On yllättävän monta eri

tehtävää ennen

osakilpailun alkua"

Eletään lokakuun puoltavåliä. Kalevan
Kierroksen viimeisestä lajista Rykmentin
puiston juoksusta on kulunut noin kuukausi.
On aika kerrata juoksun ja Kierroksen
osakilpailujen järjestelyyn liittyviä asioita.

Erkki Helrninen keiroo, kulnka Rykmentinpuiston juoksusta
iu i Kalevan Kieroksen tämän vuoden päätös aj . Sanralta hän
tuo esiin rnonla asiolajotka liittyväi yleenså osakilpaitller
järjestämiseen.

Erkki Helmisellä (67 v.)on kokemusta Ka evan Kierfoksesta
aina vuodella 1990. Kilpåilu n jålkeen järjesiäjäl saivat paljon
positiivisia palautetta.

Kalevan Kieffoksen vuosikokouksessa Erkk palkilaan hänen
monivuotsesta työstään Kierroksen hall luksessa, luistetu la
souluvasiaavan sekä varapuheenjohtajana Hän on junaiIut
myös useat vuosikokoukset. Näistä ansioisia Keffoksen hatl
ius on päättänyt myönlää hänele kunniavii n numefo 47, jokå
luovutetaan palkintojen jaon yhteydessä.
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Kilpailujärjestelyjä ennen startlia

Erkiliä öytyy kokemusta, miien kilpailuja
tuleejärjesiää Onhan hän o ut mukana
jäleslämässä llki25 vuoden ajan Tuu-

su an Järven maratonra.

Jo 1970- uvulla järleslett in hölkkäkilpåi

luja,loita elluostu asvall lla. Erkin mu

kaan myös Rykmeniinpuiston juoksussa

pyrittin vältlåmään asvattiosuuksa.
Hån ke'1oo, etlä on Lrseta asioita, jota
jloksijat eiväi huomaa taitedä, jajotka
täytyy hoiiaa ennen kuin yksitiäinen

osakilpailu alkaa. Yksistään matkan
pillrudesta täytyy olla yksimielisyys.

ErkkimLristaa ku nka Kalevan Klerrok-

sen halit!ksessa ol moneen oiteeseen
mietitty, mikä olis oikea kerroin puol ia
kokomafaton n aikolen suhteen. KLrn

vuosikokouksessa oli annettu mahdol
isuus kilpaila myös maratonia yhem

nrällä matka La, Lähtökohdaksi oletliin
ylrtesen 22 - 25 kilometrin mitlaisen ki

san suorittaminen. Samasså yhteydes

sa päätettiln vaihlaa juoksu pidetläväks
syksyllä ja suunnisius keväällä.

Nä n mahdollstettiin myös se, etlä
osa listujal voivat ennenjLroksuaja juok

sun a kana kontrolloida, miten sloittuu
åhinrpåan k paroveriinsa.

E*k mu staa että yhlenä syynä yhteen
juoksumatkaan ol myös se, että vain
a e viisitoistå prosentria kilpaillloisra
jLroksi kokomaraionin.

Useita tehiäviä

Koska seurayhtymällä Tuusulan
Tallaajai, Keravan Urheiijai, Tuusulan
Varuskunnan Ufi eilijal ja Jätuenpään
Järvenkierläjäl ol val jä rjesläneet kaksi

aikaisempaa juoksua myös lyhennetyn

luoksun järjestäminen annetiin heidän

Erkkiarveee, etlä hän ollsipäässyi
''plrun pallon he pommålla"jos kisa olisi
juostu jo länå vuonna Pääkaupunktuok-

Juoksuprojekil kestik n pitkään. Ensim-
rnäiseks tehtäväksi iuli ets ä k pailule
sop va reiii, jossa olsisopvassa
suhteessa hiekka- ja asvalltitietä.
Seuraavaksi tuli selvitiää | ikenteelli-
set vaaranpa kai, kä),iävä kysyrnässä

maanom stalilta luvaila tehtävä poliis Lle

selvitys I kenteenohjauksesla sekä

henkiöislä, jotka sitä tekevät. Kunnilia
ja kaupungeilta haetåan uvat nyky

ään vain Lupapisle.n slvuston kåuita,

mlkä ei o e helppoa, koska upia on

kaikenlasia. Kun se saadaan lehlyä,
n n kunnan er viranomaiset åniåvat
oman lausu ntonsa, loten kaikkiluontuu
yhde lä uvalla.
V meisenä järlestäjien o iv elä huoleh-

dittava pelastusvilanomaisille peLastus

suu nniielma, loka p rkä ti valmisrui ede

isten vuosien s!unnite m en pohja ta.

Yhteistyöllå tuloksia

Koska juoksun järjestelystä vastasi seu-

rcyhtymä, olikullekin seufale sov ttava

omai vastuualueensa. Järuenkiertäjät

huolehtivai huollosta ja asiloiden pesus-

ia, Varuskunnan Urhe ijat kllpa upaikan

li ken nejäiestelystä ja kuljetuksista,

kefavalaisile kuu uivat numeroiden tako
toirnstolyöl ja TLrusLrlan Talaajille kilpai-

l!fellin suunn tte u, opasteeita juoksun

Hän näkee tärkeånä, etiä juoksureitin

vaafalisiln r steyksiin saadaan hyvä

miehiiys. Rykmenlinpuislon osalta re tin
ohjaajien saanliTuusLrlanTålaajien
osalia ol haaslee isla, sillä kisaan

osalllstu noin 15 seu€n jäsentä. Erkki

sanoo itse jää neensä järjeste ytehtavien

takia pois juoksusta.

Erkk muisiuttaa, eitä pen kin asa saal
taa vaikuttaa kilpailun onn stumiseen:
Eräässä k pa Lussa lårjestäjäl unohlivat
hankkia hakaneulat nLrmerolappujen

Kierroksella oikea suunta - lajiliitot

Erkki näkee hyvänä, että Ka evan Kier
rcksen hallitus on lnjannut tapåhtlrmåt
pitkålt jo kalrden vuoden päåhän. Tämä

mahdollistaa sen, etteioe tullut ksoien
osalta peruLrtuksia. Kuitenk n hänen
m eleensä palauiuu Iuislelu, joka oli

s!uf niteltlr pideitäväks TuusuLaf järue -

lå. Säåolosuhleiden takia kisa jouduttiln

s idämään viime tipassa Oulunkylään,
muita siinäkin ol asaan osatlu varau-

Osakilpailut lärjesietään yhteisiyös-
sä kisan lärjesiävän seuran kanssa.

Yhteistyo on sujunul hyvin. Ennen suun-
nislLrsksaa hallituksen pitåisi ku tenkin
ennakkoon tletää, minkålaiset radal
ovat tlrossa. Jos hallituksen su!nn stus-
vaslaava itsejuoksee, niin tuLis käyttaä
kierroksen lason tuntevaå konsultliå
radån arviointiin, varslnkin klsan hajon-

Erkki hrneitelee eräiden urheilun
aj iiitojen suhtautum sta Kalevan Kier-
rokseen. Hän luokin esin, kuinka Sou
tuliiton puuvenejaos ei oLe kovinkaan
ki nnosiunLrt Kierroksen soLltulapaht!
mastå, vaikka se on yksilalin suurirn-
mistå ksosta. Samoin hänen kalseensa
kohdistuu Suonren pikauisteluliiton
suuntaan. Kaevan Kieffoksen lLriste u

on eitiämättä pikalu sie un m ttavirnpia
tapahiumla maassamme. Erkki iieiää
misiä puhuu, silä hän on loiminut Ka-
ievan Kierroksen hallituksen jasenenä

kolmen eri puheenlohlajan åikåna.

Vaikka Erkillå on jo monivuotinen ker
täjäkokemls, hån on ajatellut osa listua

vielä vuosia Kålevan Kierrokseen. Hän

ajatteleekin kleffosia se la sena jossa e
a na ole pakko suorlttaa kaikkia kuuita
lajia, k!n neljälläkin LajlsuofiiLrksella saa
hyväksytyn iLrloksen. Hänelle r. elLrsim
mat osalalit ovatkin hiihto, suunnist!s,
soulu la pyöräily.

Teksti: Hännu Saarinen
Kuva:Juha Nurmela
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Tästii se alkaa. Jupe ja Mikko Liukka valtakunnan rujalla katse kohden Senaatinto a, joka on vielä
kaukainen haave, Kuva: Mikko Nurmela

Heinäkuu juosten Iäpi Suomen

Jupe osaa otlaa p(kät kesiävyysslrorl
iukset pilke s mäku massa, eikä oppll
aja a oe aina kovin sLruda merklyslä.
Tärkeintä on piiää hauskaaja sama a

y äpitää kLrntoa. Hauskan pito saatioi
o a loskus vähän ka!kana, kun hän 13

rnuun juoksjai kanssa starltasi heinä-
kuuf efsinrmä senä pä vän Nuorga-
misia Suornen la Norlan ralalta kohden
Senaainlor a Helsingissä. Samaan a,
kaan mlrut kedäjäl v ritie ivät veneitåän
Keurlrsse äf rannassa.

ldeaa läl aisesta juoksusta v rittelivät
N,4arkku Heinoja leem! Kaun srnäk
2014 hiercjakou un sa!naillassa Jupe
I itty ensirnmäisten toukossa mukaan

2015. Markku Ne no hommas luoksun
virclliselle Suomil00 istalle ja perusti

Projekltuoksijat ry:n

Hieroniakoulun oppila la oli keske nen

vetovastu! käytännön järtestely s

sä Aika en na kkolu ! lotonta joLrkkoa.

sillä va n yks hestä ol joskusjuossut
maratonin. Kokona suLrdessaan ryhmä
onn stu lähtökohliin nähden hyv n. Vaik-
kajuokstat aLrtlovat sen minkä om la
k re lään ehUvät, nin a ka omillaan he

Osailsi'rla a koi vähltellen keiryä mu-
kavaslija 2016lopussa istaLla ol 40
täydenmatkan osa istujaa Eikar houkut

tel! olluivaikeaa Kevääl ä 2017 josta n
syyslå rivl vähän harven vatla käyliin jo
a e 10, mutta 14lähli oppujen opLks

Jupen sitoltumisla kuvaa, että hän olis
voinut vaikka mennä liimik!mppanini
l\,4 kko L ukan kanssa kahdestaan hom
man äp. Yksinäisempää se ky ä olis
ollui, silla Jupen ja M kon vauhdit eivä1
osLr o ke n yks n la N4 kko e taukoja

Pä vämatkoja suunniteltin a uksisten,
eltä jo!kossa o sl ollut kaks lepopäivää
ja pari yli 70 kilomeldn pA våä. Loputta
päädytliin sihen, eträ eip delä lepo-
päivä. Toisaalla eis tten iarvitse ottaa
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ylipitkiä elappeja. Yksi lopulisia päivä-
etappeja suunnileltaessa kiteereisiä oli,
että jokainen päivä juostaan vähintään
43 km, jottajokaiselta päivättä vo iin
kirjata maf alonsuoritus.

[,4arkku Heino suunnitteli reitin pääsoin
ja kävi 2016 kesällä larkaslelemassa
silä samalla, kun Perltu Koponen,
yksi huollajista, pyöfäili reitin läpi. Eli
evikepaikat jne oli kerran larkastettu

Tåvoitteellisen harjoiitelun Suomil 00-

JUoksua varien Jupe aloilli IVegamanin
(edellä mainittu kolme täyltå lriarhtonia
viikossa) jälkeen syksyl ä 201 5. Harjoit
lelu menihiukan ylija Jupe kärsivälillä
ylrkunnosta. Nk. hefk sie yjakso alkoi
joulukuun alussa 2016 kun Seppo Lel-
nonen, ullEluoksun legenda, lupautui
valmenlamaan minul kesäksi kuftoon.
Seppo leklohjetmaa jota Jupe noudåtti.

Ohjehaan kuu ui E24ja Ka kklpeilerin
6h, jossa Seppo oll itsekin mukana.
Keväälä keriyi 17 maratonia ja muut
normilenkil päälle, 70,150 krn viikossa.
Kun ylikunnosla oli selvitty, niin hadoit
telu suju i ongelmilta jå paikat pysyiväl

Juoksutaktiikka oli mietiily valmentajan
kanssa. Lisäksi Jupe kävi rnaraton-
legenda Kalevi Saukkosen kanssa
suunnitehaa låpi: 2 feipasta päivää, 2
erittäin kevyttä ja kolme sellaista, jossa
rcippaita pälkiä ja hölkkä juoksuryr-
miiystä esim. 15 minjuoksua 3 min
kävelyä. Tälä Jupe pystyi noudatta-
maan loppuun asti.Aina sjitä pä västå
eitullut se reippain taikevyin, josta oti
edellisenä illana mietlinyt, mutla jos
kulkirnenliin jajos einiin sitlen otettiin
rauhassa, kuilenkin tarkåstelien koko
ajan kokonaiskuom tustaja sitä, eitå
viikossa lulee kokoon tuo 2+2+3 päivåä.

.luoksu ei sujunutiäysin onselmitia,
mikä taisiolla odotettuakin noin piikättå
matkalla. Kuten päiväkirjåi kertovat, niin
vasen jalkapöytai aiheuili hamia. Kaisil
nä joku marssimurtuma sitien loppujen
opuksi oli. Vercnsokereiden kanssa oli
pari pahempaa paikkaa, kun Jupelia on
ykköstyypin dlabetes. Alussa meinasivat
jalatjäykistyå, lopussa ongelmatolivat
vain ja ainoåstaan energiaan liittyviä,
lihakset eivät krampanneei lai kovetiu-
neet tai särkeneet yhiäån ensimmäisen
viikonjälkeen.

Keske),tläminen ei ja kavaivoista huoti-
matta käynyl matkan aikana mielesså.

Fokus oli lodella vahva, kun kahden
vuoden arkana on psyykannul iiseään,
varsinkin omassa man cavessaan

luoksumatolla sellaiseen mielentitaan,
että loppuun aslimennään ja aikåmoisia
rlskejå voidaan ottaa. Siinä suhieessa ei
ollu låhelläkään empimistä. Jyväskyläs-
tä Helsinkiin olitullu vaikka kainalosau
voilla, josjalka olis vaatinut. Niin voi-
makkaasli Ju pe halusi oikeasti koettaa
pyslyykö 1ähän. Toki kaikki tiesivät, että
herppoa ei tule olemaan.

Matkan ollessa pitkä ja jalkojen pää[ä
lulee vietettyä päivittäin useita tunteja,
nrin monenlaisia ajatuksia ehlii käydå
rnielessä. Välillå mieli seikkaitt sitmien
näkemien asioiden parissa. Kun näki
tmktorin ajavan pellolla, niin ajatuskeiju
alkoi rakentua omisla lraktoriajoista,
enon traklorin kanssa opettelernassa
atamaan, ens mmäinen kerta haulikoIa
ampumassa enon kanssa, enon vieraitu
He singissä Nivalasta, enon hautajaiset

Juoksu on hyvin meditatiivista. Useana
päivänä Jupe pyrki aktilvisesii tyhjen-
tämään mieltään- Jupella oli brittitäisen
meditoijagurun yksinkeriainen neuvo
kåytössään: "k!n mieleen tuleeajatus,
se siirretään pään ohivasemma la,
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tolnen oikeale jne". Joskus menee yli

puoli tunta, että ajatusten iuLo loppuu,
nruttå silten mielialkaa leijumaan -
kroppaa måtaå, miel lepää. l\,4 elestään

Jupe ol eriltäin levännyl m eletään
retken jälkeen. Säännölinen rytm ja

ärcykeköyh)rys sekä meditoint tekivät
todella terää.

Vihdoin kottijuoksun v irrleinen päiväja
juoksilat kokoonluivat pä vän loppuetap-
pia varten Paavo Nurmen patsaalle, jos-

ta matkå jatkui yhdessä Senaalintofile.

Jupe ol odotianul hysieerlstä tkua tai
yhtämillaisla lonhuutoa. lvluita kellon
painaminen pysähdyks in ja halaukset

pLroliso Päivin kanssa riltivät palautLl

maan nomaal in arkeen. Keriäjäkollega
[4ari]n Löfslföm ioia koholttoman kuo-

huv nipullonjapufislikätiä sanoietiä
melkoinen äijä olet. Pajon ol porukkaa
ja o mme kaikki siitä todela otetluja.

Tiedotusvälineitäk n kiinnosti.

Pa auluminen on sujunut hyvin. A noa

nrurhe on, että vasemman jalan vaiva

on parantunui hitaasli, eikä se täysin

terve ole vielä okakuun puolivälissä

kään. [,4uuten täslä palauiLri helpommin

kuin monesta muusia retkestä.

Jupe e olsi Jupe jos hän antalsi på

aulumise e kunno a aikåa. Pariv kkoa

juoksun päättyrn sestä oLiohje niassa
HelsinkiCity Maraion, jossa häf lo ml
jän ksenä. Ja sitä viikko, niin ohjelrnas-
sa oli kierroksen pyöräily

[,4m. Megarnan n jälkeen kärsin nk

triathlonbluesista lieiynla seslä masen

nlksesta. N)4 selaista e tu ut a nkåan

Painoa menei n 6,2 kiloa loka l|] påris

sa kuukaudessa takais n

Se!faava suufilavoite on lo asetettLr

na. Vuonna 2021 Sparthalon (246 knl

max aika 36 h) Kreikassa on merk xy

Teksii: llkka Kivi

Jupe piti päiväkirjaa koko Suomi100-juoksun aikana ja tässä on

tiivistettynä juoksun tapahtumat Jupen silmin:

Lauånta 1.7: +25 astetta,48.4 km,

6:38. Kuurna päivä, Utsjoen Kuohujäf-
jesti4 huoliopsteltä. Lähtö oliluh avaja
jänn ttävä. Onneksilämä nyt åLko, nyt

vaan suoriletaan menemään. Aika kova

alku, kesän ensimmäinen helepäivä

tänne ekalle elap le. llla la olivähän
levotlomat lalat. Soketli vaels koko

päivän

Sunnunta 2 7 : +23, 47knr poutaa ja
porotusta, 7:13 vastatuulla, kuumaLta

iuntui. Puoleenväli n hölkäten 2:33

sitten tullällötiävä olo mahaan opp-
kävellen. Lopussa olo hyvä. Hu ppas

oksetti, eto ja viiuttieniten tähän asr

lläklä rl tti iänäänkin.

Aamujumppa ennen etappia on tärkeä. Ainakin, ios
tel evi si o n ku va u sry h m ä o n pai kal I a.
Kuva: Mikko Nurmela
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[4aananta 3.7 : + 22 ähes tuu etontå,
45 km, a ka 7:04. Kave in puoeenväliin
N,4ikko Pedtulan kanssa ja hölkkäsin
loprl. Aika ensi, eivituilaful. Maalioli

Tistai4 7:47 km, a ka 5:45 +18levää
vastaluu la Nopeln jLroksupäivä iähän
asli. Kevyliä menoa. Eilinen keq,,i päivä
oll lehnyt lehlävänsä Juoks n Lapln
sodan m! stomerkin ohi otin hatun
pääslä, silmäkulma kastul. Pappa o
ntissä duunissa -39, kun soia alkoila
käv ka kki kolme kahakkaa läpi nii ä

ukol a eioiut mahdo lisuutta keskeyt-
iää eikä ne olleet sie ä vapaaehtoisesu
kulen me. lman n tä ei mekään täällä
joutavia hölkättäis .

Keskiv kko 5.7 : + 9 sataa t hulli, 44 kni,
aika 5:51. Juoksn a ussala lopussa
yks n Välilå sain JLr en k nn , vaaii rei-
pasiajuoksua. Ju len kanssa hölkättiin
lvalon etelåpLole la eteenpäin pitkän
maikaa. Kevyt juoksu

Torstai6.T : +4 sato vä illä pajonkin,46
km, aika 6:41 Aamulia o i ihan absurdi
olo kalsoa lämpöU aa lå todeta, että
ålkupäivstä ärnpölila on lippunut reilut
20 astetta. Tä ä etapillå ol ressun pisin
yhtän-illainen nousu, 9,6 kilometriä,
Mag neetlimå ki Saa rise ättä.

Peiånta 7 7 : +13 aurinkoa,46 km,
9:09. Kåvelypä vä Samin kanssa. Edel
lisinä öinä leposyke tako tikkaama la ja
aamu a herålessäkin eposyke oli80,
toten päät n oltaa kropan hu!htelupäi-
vän. Nyi on kylki losihyvä olo, vaikka
aikaa rnen yllöiksi ast, mutta kropan
huuhle u helpotti selväsli Keskisyke
'142.

La!ånla I 7 r +19 poutaa ja aur nkoa,
44,5 km, 5 47. Tänåån oll he ppoja ke
vyt pä vä PEivä päättyi levikkee le, jon

ka viereisessä metsikössä ol venäläis
vankien joukkohauta. Tätäkään påikkaa

ei o sl lul ul löydetiyä jos autolla olsi
lkklnul e m lään kylttä taimLrula.

SLrnnuntai9 7.:43 km,6132 +22 24
aurinkoa ja paahtava olo iunii ähdön
jå keen aina nraalin åst [4 nttu (kans-
sanisaman sie uinen juoksuhu utielija
ja elä mysjuoks lå ) lul mukaan piristä
mään. Tos n oli mennyl väärän kunnan
puole e a klrLrn, joten iiityi joukkoomme
vasta kympin kohd la. l\,4lntu e o iva
raitu sanrmakkopuku olimmehan lvlikko

L:n kanssa Satasammakot leam. Tais
olla vähän klruma vetåä 30 kilsaa karva-
haalarssa, o ikyllä nreille sen arvoista.
Pelolan I/likko eli Peltsi laittoi meseen,
etiä menee meidän ohiperheef kanssa,
kun oli menossa Tenolle ka aån

I\4aananral 10.7:43,5 km,6:42, + 22
pouiaa, aamupälväl ä auinko iltapäi-
vällä pilvisempää. Tykkään pilvistä ja
penestä vastaluu esla Joku hmekpu
ki!sasi jå meinasl viedä fiilistä täfään
poven yläpuollsissa I haksissa. Epälen,
eitä elen illa a vaunun ovensuussa pist
ampia nen takareite€n.

Tiislai Tl 7 :44 km,6:20, +22 poltaa
yks pieni sadekuuro. lVaisema alkaa
rnuutiua kårusla hiekkapallakkaefä
maasla metså seksi. Löysin iienpenkal
ta kaikenneen aurarnerkin;va ko sen
1,5 metrisen nrlovipulken joia kannoin
8 kilsaa okapää lä n i juosiessan i. Päälin
otiaa tähan nimmaritjloksuporuka ta ja
sio llaa tämän retken mu stoksi mökille
tenrlsteykseen. N,4ahdoin olla rnelkoi-
nen näky putk hariioilla ny kyttäessän .

Koko pä vän o isokerii korkea la. lllalla
ruuan jälkeen Hypox hodossa sevisi,
että kanyylif lelku oliollul rutussa ja

sokerlt yl 30. lleinas tula sairaalakeik-
ka, multa huolio-M kko pelastijälleen
nopeastila t anne lasaantu nopeast.
I ta päivällä juoksu päätty Napapiir le.
Kävelyä, hölkkääja juoksua - mielel-
tään kevyt pä vä.

Keskviikko 12 7 : h ostavaa +T8 lopus,
sa sadelta,44 km, 7:04, kevyl päivE

Sanr n kanssa talusieit n. Aamulelkkari
nren hyvin. llla la lul pitkä pätkä Ye
Lapin alueuutisissa. Markku pyys [.4 kko

Liukkaa vetämään j!mpaf ennen läh
iöä,lotta kuvaaja sa taustaklvaa.

Torstai T3 7.:+ 18 poutaa, auriikoa
osittain,44 krn, 6:44 kivaja kevyt pä vå.
Tykkään tästå Kemijokivaffesta rosi
pajon. Väyryselle yöksieliCamp ng
Pohjanrantåan. lVeidän [4ikko oli tänään
vikan pä vän. Huolo vaihtu, JukkaAsu
maahan eliAsukk n. Kåvin lala efään
lunleman i ih misen ha uda le viemässå
Tornioon ruusukimpun. P tihän se käydä
myös ulkomailla Ruois ssa asti.

Petjantai 14 7 : +22 aar.lupäivä p vistä
ja poutaa, ltåpä vä rankkasadetta -
kuuluisa Ester - lällaisesså tu vasa-
reesså en oe koskaa n juossui, 47,5
krn, 6:24. Låhdösiä a kaen loisla iuntia
lehliin Facebook lveä. Rånkkasa-
ieessa tu ijuostua aika aloin tapojenl
vasiaisest turhankin reippaasti. Olen
selkeästi sadekelin miehiä. Kympp ta si
välissä humhtaa 54 mifutiiin. Nyt on
kiometreissä puo ivä i y itelly. Kot måtka

LaEn\ai 15.7 : +17 , 49kn, 7:24. yoi
hyvänen aika sentään m lalnef tie. Nyt
kun ähdeltiin kohU Simoa,4{ien laitaa
a koiliikenne aidost pelotlamaan. Nyi
on I kennettä ja pallon.

S!nnuniai 16.7 : + 20 aurinkoista, 45,6
km 8:15. Paska päivä, aamusekoilua,
harrn lus haihtui vasta 4h14m n kohdat-
la. VitLrtii niin rankasii, ettäjuoksusta
eilull!t mitåän. Soitin ko nrest Päivile
auitol losi paljon. Joudu n kaytlämään
yhdenollenkorrenlänään kuuntelin
Jar S anpään Parisi-Hesinkibiis n, se
piislää alna. Vasem paan jalkaterää n

L i has h u olto n äyttel i tärkeä ä rool i a j o ka i se n j u o ks u pä iv ä n
päätteeksi. Hierojana Teemu Kaunismäki. Kuva: Jukka Asumaa
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iuli hme k pu ku n taivaalia. Kenkä on
n)4 täynnäja kaa, vaikka mula o ikaksi
numeroa nofmaalia isommat kengät.

N4aananlai 17.7:+21 54,4 km, 9:43.

Tänåän o imukavå päivä. Ptkään
käytelty aika ei niinkään lohlunut pa-

kottavasla hitaudestå, vaan sillä, että

tu imme OL uun. Lähdimme liikkeelle
10 km ennen Oulua. Keffostaloalueella
ennen keskustaa, alvan totaalisessa
lähiössä meiiä vastaan hölkkäsi pitkä

hoikka kalju mies nuoren iytön kanssa.
Vasta kohdalla tunnistin kajun mlehen
Kalevan Kierläjäksl, Lehtosen Juss ks -
ylävitosia ia hyvää läppää. Juss juoks

avojaloin medän kanssa jonkun matkaa
ja kyselija höpötte ikuulumlsia.

Tiislal 18.7: + 14,43,5 km,4:07. MaF
ku la oli käynl,4 tyotapatuma reittisuun-

nttelussa. Lännentien keskikohdilta
men kunnanraja. l\,4olempien kunlien
puoiella olitien eripäissä numerot 1.

Eil nen pääityi ykköseen la tänään piii

aloiltaa tletysti ykkösestä, matka o i

nr lahu vaan väärän kunnan puolelta.

Tämä tarkolti T8 kilomelrin uudeleen
juoksua. AåmLrla ähdössä jalka oliiosl
k peä. Olin aamula jo vaunussa särky-
p llern, mutta siltlpit kävelyä inkata.

Päälin juosta viisiekaa kilsaa f-^ p-
paammin, että saan hakailua jalkakivun

lainnoksiin. Tämä to mija kipu heLpotti.

Keskisyke 134 reilusti pk ykkösellä.

Keskviikko 19.7 : +15, 43km, 7:32.

l\,4lntt|] tul taas remmln ja meno sen

muka sta loista ja letkeeiä. Tänään

ol pitkä pälkä soratetä maaseudulla,
neli vissä iLrltiinja höpölelt in krcp-
pa 1yöskenteli, mleli lenteli laas ihan

muuaLla. [,4 nttu o ituonut Samille Tam
pereelta nrustaamakkaraa, syötiln stä
ja puolukkåhi! oa hyväl ä ruokahalul a

To€la 20 7 :+17,44km,6:27 Kevyt
juoksupäivä. Nrlenivähän I ankin
kevyesli iaas länään. Ei iäällä vauht
päätä enää huimaa, mutia kunhan
etenisledes silloin tällöin näln kepeän
iunluisest. Tåä onjännää, että välilA
lää Lä joku paivE on ihan kirnup maa la
sitten on selais a vasemmala käde lå

Petjanlai217: +18.47 km 7:27 Eka
kymppiiaas reippaarnm n Fleln ja

Raikun kanssa. Kun tult n Vask ke oa

kohden, kuult in kaunista Ja rytm kasta

kellon soiiloa. KeLlojen ympär a o
kolme bussilasii isia iur stela Ke ole_

soitlajaks pajastuikin me dan . e'.1.-

Lauanta 22.7.: +17,45 knr 6:3! (..-
van Kierrosiak n isänsä kanssa losit-:
kiertänyt Aurasmaan Artt tu pa ka 3

o ppaaksi Puia alla. Artin ält 10 mai{: :
mansikoita ja luorekufkkuja kaste:iJ-.

Jupen kanssa Rebekah Thomas, Vemontista kotoisin oleva eritysluokan opettaia.
Kuva: Teemu Kaunismäki

Vaikka matka jatkui vielä pa kilometriä Senaatintofille, niin henkinen maali oli Paavo Nurmen patsaalla-
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suolaan - erinoma inen juoksueväs. Artti
tarino pa kallisista paikoista, politiikasia
ja paikallisista legendoista. Tietenkään
ei unohdetlu keihäskarnevaateja. Taas
menrarka nopeasti. Artti jäl mökkinsä
kohd lla kyydislä.

Sunnunta 23.7.:+21,45 km, 6:47.
[,4arkku sanoieilen, eiiä sulla on
K vltamiinin puutos, kun el syö enåä
edes niitä kurkkuja evåsleipien kanssa.
Ekan keffan, kun kåvin alkumatkasta
kusella, oli väri huomioliivin keltaisla
neonväriä. Hetken päästå huomasin,
etiä imetyminen eisoke en osalta toimi
yhiäån. Hetken päästä olin hypoissa.
Påätin lurvallisuuden vuoksi siiftyä ojan
heinikkoon makuulle ja syödä geetejä.
Konginkankaan t!rmäpaikalla pysäh,
dyinja pidin hiljaisen heiken. Olin yksln.
[,4ietin, rniksi minä saanjuosta täållä
ja 50lasta eivät saaneet elää. Tänään
påäsimme Kalevi Saukkosen vuosikym-
meniå sitten perustamaan erikoiseen
kunniakerhoon KKK:hon. Pääståkseen
kefhoon tulee juosta kolme maratonia
pedkkä sinä päivinå kolmen erikunnan
alueella. Lapissa on läänit niin laajoja,
mutta nyl se onnislui.

lVaananta 24.7.: +18, 50km, 8:06
poulaa. Tie on ihan kauhea. Kohla lop-
puu huumori iämän liikenteen kånsså.
Kapea piennarjå mie etön liikenne.
Pilkä päivä påättyi Jyväskylään. Huollo
hoki koko päivän, että huomenna tämä
liikennehe velti loppuu. Nyt on enåä alle
viikko maa iin. Tää taitaa onnistua. On
tuojalkå aika kipeä. Ä,4inttu konsultoi
vähän k pupillerien kanssaja toimin!lte
huulikiilioa ja peruukin. Huomenna
onkin juhlapäivä.

Tiistai 25 7 : +13, 43km, 6:40. Saloi.
Erinomainen sää laas minulle. Juuso
(Ala-Tuuhonen) vieiti tänään meidän
kanssa sadatta maf aloniaan. Juoksin
lumikln asussa Jyväskylän läpi Mintun
luomassa punaisessa peruukissa.

Juuso oli pukeutunutjuhlan ja teeman
kun niaksi maasiopu kuu n ja intin karvå-
hattuun. Tänåän iaas paikoitellen jalka

Keskiviikko 26.7.i +19, 45km,7:49 pou-
taa. Kiva pikkutie maalaismaisemissa.
Samin ja Rebekahin kanssa. Todislettiin
maalaiskaupan viimeinen aukioiopäivä
Luhangalla. Jyväskylän Suurajojen
nuotilusauloja tulee vastaan koko alan,
siltäkjn vilk!tetaan ja zempataan.

Torsta 27.7.r +21,43km, 6:51 poLia-
päivä. Käytiin Sysmässå osiarnassa
mehujätskit. lhan kiva ja kevyt päivå.

Peiantai 2a.7 .: +21 , 55km, 9:27
aamusta satoi rankasti, multa päivåksi
poutaaniui ja oli ajoiiiain vähån tukataa-
kin. Raskain pälvä tähän asti. Energiat
loppuivat jhan täysin lopussa. Pelkäsin
kaaluvani Asikkala-Lahti välillä autojen
sekaan vållatiellä. Paljon iuttuja pitkin
päivää kannuslamassa. Loppupätkä
Lahden satamaan tulivielä joiain kinf
tupolkua piikin. Normisti varmaan kiva
vaihtelu, multa n),,1vaän meinasiollå se
vika niitti.

Lauantai29.7.i +19, 57,5km, 9:43
poulapäivå. P sin päivä matkallisesti
ja ajallisesi. Yllättävästi pystyi vielå
juoksemaan aika vauhdikkaastikin, kun
energiat on kunnossa. Tuusulan lallaaji-
en Helmisen Erkki käviautolla zempaa-
massa [,,]äntsälän kohdalla. Hesari kävi
haastaltelemassa reitillä, aikovat tehdä
jutun huomiseen sunnuntain Hesar in.
Eiole oikeasti toila, etiä huomisen
jälkeen tåmä loppuu.

Sunnunta 30.7.: +21, 52km, 7:46 (aika
oteltu Nurmen patsaalle, siiiä joku
minuuttj päålle, kun käveliiin yhdessä
Senaatintorille). Aamulla oli uskomatto-
man hieno aamu-usva- Låhdössä olito
della paljon mun kavefeila iulossa vikal
e etapill-Ä. Nää pitkät påiväi on myrkkyå
lollejalalle. Ny.t pitilaas keskittää kaikki
voimansa kivun halliniaan. Tuusulan
tallaajia oli tänäänkin rnonia zemppaa-
rnassa pitkin matkaaja maalissa oli
vastassa lisää kiertäjjä, vaikka kulnka
monta, kuten Pe*amon Osmo ja Löf-
strömin [,4ara. Tuniui hyvältä, kun herrat
kehuivat uskomattomaksi tempuks , kun
mm. kumpikin heffa ovat olleet minun
kunloilun esikuvia. Hyrylässä Saarisen

Hannu saatieli meiiä pyöråttä pitkän
matkaa ja mm. esitieli Olympiamarato-
nin kääntöpaikan muisiomerkin, jossa
otettiin senhetkisen juoksuporukan

N),1 tånään pääsi omaan sänkyyn. Ekan
kerran luntui, eitä n),1eiole pitkä nratka,
kun reifli kääntyi Tam mistossa Vantaan-
joen varteen. Täällå o in juossut pätjon.
Oli mågeeia juosta vanhan työpaikan
oh Hämeentielläja mieitiä, ettå Noian
rajalta lähdettiin ja Konepaja e päädyt
tiin, pienion maailma_

Olimme lähteneet poff astetusti liikkeette
niin, että kaikkiorisivat kto 17:00 paavo
Nurrnen palsaalla. Minä, Sami, Ju te ja
Rebekah lähdettiin ekassa porukassa
isoimman osan etappijuoksijoiden kåns
sa- Perttula, Liukka ja Korpela lähtivåt
vikoina. l,luui tunnin väein. Olin vähän
liiankin aikaisln Numella, mutta se ei
hyvässä ilmassa hailannui. Päinvasloin
saatoin lloiia muiden saapumisesla.
Siurenkatua kun Kltölän Hannun kans-
sa tuliiin ja ylitettiin l\,1äkelänkaiu, sanoin
Hann!lle, etlä nlt lää sitten olitässä.
Huomenna eitaruiiluosta. Nämä rutiinit
loppuivat n),i:juosta, syödä ja nukkua

Suomen läpijuoksevan kohe ainutta
tehtävää, siihen ei kuulu ajattetu.

Olin kuvitellut, että maaliin ruto otisi
lLrhat kerlaa tuntee lisempi kuin vaikka
maratonennätyksef teko. Voin kertoa,
että ei lunlunutmiliään. Olitoki todetta
hrenoa, etiä paljon tuttulajåjopa täysin
vieraita ihmisiä oll kerääntynl satoja
Senaatintorille. Oli myöseritkiin hienoa
påäsiä halamaan Päiviä lietäen, ettå
reilun kuukauden erossa olo toppui.
l\lentiin yhdessä syömään. Yhtiikkiä
kaikki loppui. Uskonko nytluui tämän
lopuilua, eilå lämä ojkeasti onnistui?
Kai se on uskottava. Olihan lelki!
Lähtisinkö uudelleen? Kyllä, mutta en
4{ielle. Kuljen tulevaisuudessa 4lietä
vain autolla.

Artikkelissa mainitaan s€uraavat henkitöt:
Sami Putkisaai, Julle = Jullan Aull, Rebekah Thomas, [,,tikko perttuta, Janne Korpeta, Heti Lehtinen, Raikku = Rekka-Raikku
= Raine Rinne, Asuki = Jukka Asurnaa, [4eidän Mikko : N/ikko Nurmeta
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Kalevan Kierroksella jaetaan ansiomerkkejä määrättyjen kriteerien perusteella. Tavallisin ansiomerkkien
jakoperuste on pitkäaikaiset osallistumiset kierrokselle.

Nimi Koti-
paikka

Lajit Aloitus-
(KK/KP) vuosi

Voltto Jetsonen Valkeakoski T44 (14410) 1980
.loukoTyrkås vantaa 136 (136/0) 1383

TeroAntila Kerava 133 (133/0) 1993

Veio Kar Pori 1321114118) 19as

Jukka Eerola Pieksämåki 117 (105/12) 1S85

Nro Nimi
47 Erkki Helminen

Kotipaikka

396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406

865
866
867
868

869
870
471
472
473

JaniHevonoja Akaa 65 (65/0)

osmo ojala He sinki 6s (30/3s)
Ar llola Ypäjå 63 (63/0)

KariKinnunen Varkaus 63 (63/0)

Olli-PekkaPohjolaTampe€ 63127136)
OssiKarjalanen Pilspånristi 62128134)
Ossi Sippu Varkaus 61 (50/11)

Pekka l\,4ujunen l!,luurla 61 (43/18)

Palfic Granholm Iurku 60 (60/0)

l\,4inna Laakso Toholampi 60 (54/6)
Ve il\,{atti Tiilinen Suonenjoki 60 (42118)

Kalevan Kierroksen kehittyjä
Ka evan Kieffoksen keh ttyjän palkinlo luovutelaan henk -

löle..oka kahden oerähäisen vJode_ a {ard kruc o.d å ,r
suoriilaneisla on saavuilanut suurimman pisteparannuksei
laj a kohden.

Henk öiiä, jotka vuosina 2016la 2017 ovat suofiitaneet ka kk
kuusi osalajia hyväksytysti, oli yhteensä 79. Kymmenen kärk

Sija Nimi Kotipåikka Kehitys/laji

Ka Hyrkäs Våntaa 35 (30/5)

l4illa Seppä Halikko as. 35 (29/6)

Reijo Lahiinen Ala-Säfkilahii 35 (24111)

Raine Jaakkola Vantaa 34 (30/4)

Anttl l,4äntynen Söderkulla 33 (2815)

Ari Pekka Ojaa Hämeenlnna 31 (20111)

Petteri Hannu a Vanlaa 30 (30/0)

Ja Ylånne Jyvåskylä 30 (30/0)

Anne Rasku Vanlaa 30 (30/0)

Tiia-l\,4afiaRauttolaLohja 147,27

Riikka Kaipia Helsinki 95,77
O liTala Tampere 95,'12

Piio Pe tomaa He nola 85,17
JouniNuminen Lohja 79,45
Aki Mustonen Nouslainen 72,11

JarlYlänne Jyväskylä 65,97
Anu Salokangas Espoo 60,56
Rami Heikkilä Lohja 59,89
Veikko Kuumola Lempää å 56,54

1

2
3
4
5
6
7
8
I

10

Vuonna 2017 ansiomerkkien rajapyykin ovat saavuttaneet
seuraavat henkilöt:

Kalevan Kierroksen Veljeskunta
Veljeskuniaan kulsulaan henkilöi, jolka ovat suorlttaneet 25
hyväksyttyä Kalevan Kieff osta.

69
7A

71

72
73

Kalevan Kierroksen uudet
Kunniakiertäjät
KunnakleMjäksi nimlleiään henkilö, jollaon 60 hyvåksyttyä
KaLevan Kierroksen osakilpailua suoritetluna.

Nro Nimi Kotipaikka Lajir(KK/KP)

Kalevan Kierroksen uudet Ansioviirit
Kalevan Kierrcksen Ans ovii myönnetään henkilöle, iolla on

30 Kalevan Kieffoksen hyväksyttyä osakilpailua suoritettuna.

Nro Nimi Kotipaikka Lajit(KK/KP)

Kunniakierläjien jaAnslovj rien saajlen uetlelossa merk n-
iä (KKKP) tarkoiltaå, miten suortuksel oval jakaantLrneet

Kalevan Klerroksen (KK)ja Kalevan Kjeffoksen Puo nråtkoler
(KP)vä illä. Kalevan Kieroksen Puolimatkat o ivat olrje måss:
vuosien 1995 - 2012 väLisenå aikana.

Puolimatkojen suorlluksei askeiaan mukaan ansio hin k!.
henkilö suoittaa ensirnmäisen hyväksytyn Kåevan Kierok
sen vuoden 2012jä keen. Sama periaate koskee nryös Ye len

Kalevan Kierroksen Kunniaviiri
Kalevan Kierroksen Kunniaviifivoidaan rnyöntää henk ö e

tai ofganisaatiol e, joka on ansiokkaastiosallisiunui Ka eva"
Kieffoksen kehlttämiseen. 2017 Kalevan Kieffoksen halltLS

on päättänyl rnyöntää KLrnn av irien seuråaville henk öille.E
organisaatioille
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Miehet
Miehet kokonaiskilpailu
1 6 MarkLrs Välimäki
2 6 Artt Jårvenpåä

4 6 Jlha Lehtonen
5 6 Ossisppu
6 6 ToniPkkåråinen

Yleinen
16 Ollpekka Kalar
2 6 Jaakko Lukkala
3 6 Antti Ko.keakanqas
4 6 Juhå F rsimåki
5 6 Heikkl Lindberg

Miehet alle 22
1 6 AnltiJåryenpåä
2 6 Julso Nurrninen

Miehet 40
16 Markrs Våimäki

3 6 Juha Lehtonen

5 6 Ton Pikkarainen
6 6 Jounilvietrinen

lriehel50
1 6 Mlkko lsokangas
2 6 JoLn Nlrmnen

Miehet 55

2 6 Juha-Pekka Kerånen

4 6 Veikko Klumoa
5 6 PenlliVäisänen
6 6 Markku Viinikka

Miehet 60

2 6 Jouko Peipinen

6 6 VoiltoJetsonen

Miehet 65

2 6 Jaakko Pärssinen

6 6 Raimo Hämäläiner

Miehet 70

4 6 N4altiSuhkoren

l\atset
Nåiset kokonaiskilpailu
1 6 Elina Kilpeären

Yleinen
1 6 Elina Kipeläinen

3 6 Sannä Supponen

5 6 Tiia-Maria Rautloa

Naiset 40

5 6 Pirkko Pennäla
6 6 lMila Seppå

Naiset 50

3 6 Johanna Klpeläinen

Naiset 55

2 5 Raja Uurlio Keränen

Naiset 65
1 6 Ma4a-Liisa salonen

3 4 Llsa Huunan Seppålå

5 4 lvariiiå Maånpää

Miehet 75
16 l\4arl n Löfslröm

Miehet 80
1 5 Onn Sitalå
2 5 Rainer Bomsler

Kuusarkosken Us 1 4954 63
4719.21

PajulahtiLadies 47OA.a7
KuLsankosken Us 1 4221.60
KuLsånkosken Us 1 4213.A4
KK Länsi-Uusimaa N2 41i7 72

Kuusankosken Us 1 4954.63
4719 21

TeamEspoonAklles) 3776.42
KankaanpäänKK2 3595.23
KK Läns-Uusmaa N2 3445.59

2253.14

Pajuaht Lad es 47aA A7
Kuusankosken Us I 422160

4025.47
PajoahliLadies 3946.39

3910.93
Uskelan Uhol3 3A76.14

Kuusankosken Us 1 4213.04
KK Läns Ulsmaa N2 4117.72
Klusankosken Us 1 4054.55
KK Läns Uusimaa N1 4028.60
KK Läns Uusimaa N1 3894.22
Pajulåht Ladies 3430 03

KK Länsi-Uusimaa 3 3239.37
ArSystems Kajaanl 2115 66

1997 33
Tammelar Ryske 2 1666 45

llauhon Sisu 2 3834 52
Sveilsiläisel 7A2 57
TuusuanTalaalar 6 1652 33

1535.72
Serlh on 1117.A3
Uskelån Urhol3 1005.43

5756.53
5718.51
5682.09
5577 93
5503.82
5490.00

AirSyslemsKajaani 5359.13
Hauhon Sis! 1 5326.1A
Uskean Urhol l 5321.21
Vialan Viri 1 524024
Håuhon Ssu 1 5239.77
Låppeen Siniset 5193 17

K0nrokonnal l 5714.51
KK Länsi-U0simaa 2 4210.17

Vialan Viri 1 5756 53
Vialan Viri 1 5682 09
Tuusulan Tallaajal 1 5577.93
Kuntokonnal 1 5503.82
Kurtokonnai 1 5490.00
Kuniokonnat 1 5311.57

KK Länsi Uusimaa 1 5322.96
KK Lånsi-Uusimaa 1 5289.69
Tammelan Ryske 1 5255.22
Kuusankosken Us 2 5209.15
Uskelan Urhol l 5082.38
Kuusankosken Us 2 5054 63

Kensu-KK 488780
A r Sysiems Kajaan 4A32 A0
Kunlokonnai 1 4749.96
ViaanVit 2 4225.26

4218.60
Hauhor Sis! 2 3827.98

Kensu KK 4977.73
Tammelan Ryske 1 4A75.23
llämeenlinran fl tåat 1 4484.68
ccRT 44A9 A4
Tuusu an Talaalat 2 4344.99
Viia an Vir 2 4234.61

KLusankosken Us 2 449426
Teruakosken Paio 4415 59
Kens!-KK 4400.60

4269.23
TuusulanTallåajal2 3951.31
Uskean Urhoi2 3894.87

Espoon Elanat 4339 50
\4iålå. Vri2 3777 47

3588.60
3426.30
3296 57

KK Länsiuusimaa 4 3141.87

TuusuanTalaajat 5 3115 34
2922 72

Kunlokonnal2 2493 95
1205.18

1815.08
Trusllai Tallaajat 7 1096 85
Iuusulan Talaajal T 1395.95
Tlusulan Tålaåjåt 7 943.25
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Kalevan kierroksen
toimintasuunn itelma
vuodeksi 2018

Ku uden kestävyyslaj i n yhteiski I pai lu Suomessa
Ajånkohta
27.01.
10.03.
19.05.
30.06.
18.08.
30.09.

Luistelu - Seinäjoki
Hiihto Jyväskylä

r) Parillinen vuosi, iolloin ensisija nen hiihiotapa on perinteinen. Pistelaskussa kilpailun vapaan hiihläjien aika keffotaan
1.1811a.

Alustava vuoden 2019 suunnitelma:

Kalevan
kierros

Paikkakunta
Seinäjoki
Jyväskylärr
lvlynämäki

lrtti
Helsinki

Laji
Luistelu
Hihto
Suunnistus
Soutu
Pyöräily
Juoksu

Matka
30 km
54 km
15 km
30 km
66 km
21 km

Suunnistus - Mynämäki
Soutu - Virat

Pyöräily Avoin
Juoksu - Helsinki

Kalevan Kierroksen ilmoittautuminen tapahtuu Kalevån
Kierroksen ww-sivujen www.kalevankieffos.fi kåufta ja
rnaksamallå 17.01.2018 mennessa KaLevan Kierros ry:n tilille
Fl42 5780 0750 1788 45joko

1)YKSILÖNÄ 50,00 euron måksu. Maksu sisältää 20,00
eufon jäsenmaksun sekä 30,00 euron kilpailumaksun.

2) JoUKKUEEN JÄSENENÄ, joLoin joukkueen kapteeni
ilmoittaa joukkueen kokonaisuudessaån. Joukkuemaksu
on 200,00 euroa, joka sisåltäå joka isen jäsenen 20,00
henkilökohlaisen jåsenmaksun ja loppusumma on
k pailumaksu. Joukkue koosluu 4-6jäsenestå. Joukkueen
jäsenelon nimeitävä ilmoittautuessa, viimeistään 26.01.2018

lJo'rl: <ålevån (rerrcs hyväksyy naksur rralsam se1
Spodtipassillal

Jos osallistuit Kalevan kieffokse le v 2015jaltaisen
jälkeen, älä rekisteröidy enää uudelleen vaan kirjåudu
käyttäjätu nnu ksellasi ja ilmo ttaudu kle(okselle siiä kautta.

Uusienjäsenten ja kaikkien vanhojen jåsenten, jotka eivät
olleet mukana 2014jälkeen, on fekisterö dyllävä ennen
ilmoiltautumista.

Voit hankkia myös lahjakoftin, jonka arvo 50,00 e!rca.
Lahjakofflla voi sen saaja maksaa oman henk ökohiaisen
jäsen-ja k pailumaksunsa tai käytlää sen osana
joukkuemaksua. Tilaa lahjakodii llkka Kiveliä (ilkka.kvi@
kolumbus.fi, 040 545 6141).

Hankkimala våhintään kaksl uutta jäsenlä,saatvapautuksen
luistelun osaliisiumismaksusta. llrnoita nimesi ja hankkimiesi
uusienjäsenten nimet llkka Kivelle (ilkka.kivi@ko umbus f).
llmoittaudu kuitenkin edelä esit€tyllätavalla.

Jäsenmaksuun sisätyy mitalija k!nn akirja vähiniään neljä
lajia hyväksyitävästi suorltta nellle, eri sa rjoissa jaettåvat
palknnot, vuosikiia ja tapaiumavakuutus. Vakuuius kailaa
osakilpailLlsekä niirrir va inonäsr liirly!åt edestaka ser
k pailumalkal.

Kalevan Kierroksen sarjat
lvliehet Yleinen, l\,440, N,450, l\,455, 1V160, M65, [,470, l\,475 ja
M80
Naiset Yleinen, N40, N50, N55, N60, N65, N70, N75ja N80
Nuoret a le 22 l\,4 ja N

Henkilökohtaisien sarjojen lisäksl jou kkuekilpailut eniniää n

6-henkisin joukkuein sekä miehille että naisille.

Lisätietojar wwwkalevank ef ros.fi la
halituksen jäsenet

$@xa.utn kierros


