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Jarmo Pesonen

Savonlinnassa suunnistetaan 
syyskuun viimeisenä viikonlop-
puna urakalla, kun Tanhuvaaran 
urheiluopiston lähimaastoissa 
ratkotaan yösuunnistuksen Suo-
men mestaruudet ja etsitään pe-
rinteiset Ruska-Rastit.

Suunnistusjuhla starttaa per-
jantai-iltana 26.9. karsintakilpai-
luilla H21-sarjan suunnistajille. 
Yösuunnistuksen fi naalit kaikil-
le sarjoille käydään lauantaina 
iltakahdeksan jälkeen. 

– Perjantai-illan karsinnassa 
on noin 150 suunnistajaa, mut-
ta lauantain SM-yörasteja läh-
tee etsimään reilut tuhat suun-
nistajaa, arvioi kilpailunjohtaja 
Hannu Kosonen tapahtuman 
järjestävästä Olavin Rastista.

Kun sarjoja SM-kisoissa on 
15-vuotiaista 85-vuotiaisiin ja 
metsään lähdetään väliaikaläh-
döillä, niin lähtöpaikkojakin tar-
vitaan kaksi.

Kilpailukutsussa maastoa on 
kuvailtu pääosin mäkiseksi ja 
hyvin hoidetuksi itäsavolaisek-
si talousmetsäksi, jossa korkeus-
erot ovat suurimmillaan noin 40 
metriä. Kulkukelpoisuus on pää-
osin hyvää, mutta paikoin tihei-
köt hidastavat etenemistä. 

Olavin Rastilla on vankka koke-
mus Suomen mestaruuskilpai-
lujen järjestämisestä. Edellisen 
kerran ORa isännöi onnistu-

neesti Suomen suunnistusker-
maa, kun keskimatkan mitalit 
jaettiin syksyllä 2009 Uimalam-
men maastossa Naistenlahdella.

Kososen mukaan urakka on 

tällä kertaa helpompi, kun kaik-
ki palvelut on saatavilla aivan 
vierestä Tanhuvaaran urheilu-
opistolta.

– Työtä riittää silti aivan riit-
tävästi ja kaikki halukkaat seu-
ran jäsenet pääsevät varmasti 
tekemään jotain, Kosonen nau-
rahtaa ja arvelee, että fi naalin ai-
kana töissä on 120–130 talkoo-
laista.

SM-yösuunnistuksessa käy-
tettävät Tanhuvaaran kartat 
ovat Mapline Oy:n Rauno Asi-
kaisen käsialaa. Maastotyö on 
tehty vuosina 2013–2014.

Alue on ollut harjoitus- ja kil-

pailukiellossa viime syksystä läh-
tien. Ratamestareina ovat Jarmo 
Munck ja Pekka Inkeri.

Kun suunnistamisen makuun 
on päästy, niin sunnuntaina 44. 
kerran järjestettävillä Sanoma-
lehti Itä-Savon Ruska-Rasteilla 
käytetään pääosin samoja ras-
teja, mutta eri ratoja. Kilpaili-
joiden on sallittua osallistua mo-
lempiin tapahtumiin.

Kosonen elättelee toiveita, 
että Ruska-Rasteilla tehdään 
uusi, komea osanottajaennätys.

– Suunnistajia on ainakin pai-
kalla paljon ja tuskin kaikki heti 

SM-kisan jälkeen yöllä häipyvät 
paikalta.

Huippusuunnistajille on tar-
jolla uudenlaista porkkanaa, 
kun H21- ja D21-sarjojen kärki-
kolmikolle on luvassa rahapal-
kinnot. Voittajat kuittaavat 250 
euroa, kakkoset 150 euroa ja kol-
manneksi tulleetkin saavat vielä 
satasen vaivanpalkkaa.

– Fin5-rastiviikolla ei ollut ra-
hapalkintoja ja siitä kuului pien-
tä nurinaa. Katsotaan saammeko 
tällä tavalla huiput houkuteltua 
Ruska-Rasteille, Kosonen sanoo.

Ruska-Rastien kilpailunjoh-
tajana on Eero Piironen.

Suunnistuksen juhlaa

Ruska-Rasteilla 
H21- ja D21-
sarjojen kärki-
kolmikolle on 
luvassa raha-
palkinnot.

Yösuunnistuksen 
SM-kisat 26.–27.9. 
Tanhuvaarassa.
44. Ruska-Rastit 
heti perään 
sunnuntaina 
samoissa 
maisemissa.

Edellisen kerran Savonlinnassa suunnistettiin Suomen mestaruuksista syksyllä 2009. Jani Lakanen oli Naistenlahdella käydyissä keski-
matkan SM-mittelöissä neljäs.
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Suomi ja Tshekki, siinä kak-
si perinteikästä jääkiekkomaa-
ta. Helsinki ja Praha, siinä kaksi 
kaunista kaupunkia, joissa jää-
kiekolla on vahva yleisöpohja.

Kiusaus vertailuun on suuri. 
Jos Itä-Euroopan liiga KHL koki 
Prahassa nopean lopun, miksi se 
onnistuisi Helsingissä?

– Jokereilla on historia ja pe-
rinteet taustalla. Tshekissä Lev 
oli ihan uusi joukkue, Niko Ka-
panen vertaa.

Konkarihyökkääjä Kapanen 
pelasi viime kaudella Lev Pra-
hassa ja siirtyi täksi kaudeksi Jo-
kereihin. Prahassa ei ollut mah-
dollista jatkaa, sillä Lev ajettiin 
kesällä alas majailtuaan kau-
pungissa vain kaksi vuotta. Syy-
nä olivat talousvaikeudet.

On toinenkin merkittävä ero. Jo-
kereilla on Levin tavoin venäläi-
siä omistajia, mutta toisin kuin 
Prahassa, Jokereissa operatiivi-
set johtohenkilöt tulevat seuran 
kotimaasta.

– Kyllähän sen heti näkee, kun 
toiminnassa on venäläiset taus-
tat. Tulee omat vivahteensa, Ka-
panen kuvailee vuottaan Prahas-
sa.

Levillä oli kallis joukkue, mut-
ta kotiotteluissa yleisömäärät jäi-
vät heikoimmillaan alle 3 000 
katsojan. Silti Kapanen yllättyi 
seuran tarun nopeasta lopusta.

– Kun pääsimme fi naaleihin, 
meillä alkoi olla hyvin yleisöä pe-
leissä ja takanamme. Siinä mie-
lessä sääli, että lappu lyötiin luu-
kulle.

KHL:ssä on paremminkin hoi-
dettuja seuroja. Sen tietää var-
sinkin Kapanen, joka viihtyi viisi 

kautta Ak Bars Kazanin joukku-
eessa. Pitkäjänteisyys on ulko-
maalaispelaajille luksusta Venä-
jällä.

– Ei Kazan ole varmasti tuuli-
sin paikka, vaikka kyllä sielläkin 
osataan nopeita ratkaisuja tehdä, 
Kapanen sanoo.

– Oli siellä parempi työrauha. 
Kun on katsonut joidenkin mui-
den seurojen touhuja, niissä ovet 
paukkuvat nopeammin.

Myöhästely palkanmaksus-
sa on Venäjällä maan tapa, mut-
ta Kapasen mukaan Kazanissa ei 
siitäkään jäänyt moittimista.

Prahassa käytännön asiat ei-
vät hoituneet yhtä jouhevasti.

– No, ne menivät siellä... sin-

ne päin. Kaikessa toiminnassa 
huomasi, että se oli nuori orga-
nisaatio.

Kapanen, 36, on ottelumääräl-
lä (286) mitattuna KHL:n ko-
kenein suomalaispelaaja. Mes-
taruuksia hänellä on kaksi, 
molemmat Kazanista.

Jokereissa moni Kapasen 
joukkuetoveri aloittaa liigassa 
ensimmäisen kautensa.

– Meillä oli Venäjä-palaveri, 
jossa kerrottiin, miten asiat Ve-
näjällä tehdään.  Se on itsestäkin 
kiinni, miten niihin tottuu. Tur-
ha on hakata päätään seinään, 
kun ne menevät eri tavalla kuin 
on totuttu, Kapanen tähdentää.

Kapanen: Perinteet tukevat Jokereita
Prahassa rahat 
loppuivat, nyt 
on Helsingin 
vuoro yrittää.

Helsingin Jalkapalloklubi va-
rustautuu suomalaisittain 
poikkeuksellisen mittavilla pe-
laajahankinnoilla loppukau-
teen. Eurooppa-liigassa lohko-
vaiheeseen yltänyt HJK julkisti 
tiistaina peräti neljä vahvis-
tusta.

Heistä kolme tulee ulko-
mailta: Joevin Jones on Trini-
dad ja Tobagon maajoukkue-
mies, Aristide Bancé Burkina 
Fason maajoukkuehyökkääjä 
ja Anthony Annan pelannut 
pitkään Ghanan miehistössä.

HJK hankki myös kotimais-
ta hyökkäysvoimaa, kun Roni 
Porokara siirtyy loppukau-
deksi Helsinkiin espoolaises-
ta Hongasta. Porokara on tällä 
kaudella viimeistellyt Hongal-
le kahdeksan maalia.

Porokara pelasi Hongassa 
myös HJK:n nykyisen pääval-
mentajan Mika Lehkosuon 
alaisuudessa.

Jones, 23, on pelannut koko 
uransa Trinidad ja Tobagon 
hallitsevan mestarin W Con-
nection FC:n joukkueessa. 

Sekä Bancélla, 29, että An-
nanilla on kokemusta Saksan 
Bundesliigasta.

Osansa HJK:n hankintoihin 
lienee myös Rasmus Schül-
lerin ja Nikolai Alhon louk-
kaantumisissa. Molemmat 
kokivat kovia viime viikolla 
Rapid Wienin vieraana.

Schüllerin pohjeluu mur-
tui. HJK tiedotti, että toipumi-
nen vie kuudesta kahdeksaan 
viikkoa. Alhon nilkkavamman 
HJK arvioi paranevan 4–6 vii-
kossa.

HJK avaa Eurooppa-liigan 
lohkovaiheen 18. syyskuuta FC 
Kööpenhaminan vieraana. En-
simmäisessä kotiottelussaan 
HJK kohtaa belgialaisen Club 
Bruggen 2. lokakuuta. STT

HJK hankki
neljä uutta
pelaajaa

Sotkamon Jymy ja Vimpe-
lin Veto ratkaisevat neljän-
nen kerran peräkkäin Superpe-
siksen kirkkaimpien mitalien 
kohtalon. Veto venyi loppu-
otteluihin lyömällä välierissä 
Joensuun Mailan voitoin 3–1. 
Vuoden takaisia pronssimita-
leitaan uudistamaan joutunut 
JoMa hyytyi ratkaisupelissä 
Mehtimäellään tappioon 0–1 
(1–1, 1–2).

– Tilanteiden rakentelum-
me ei onnistunut lainkaan. Pe-
laaminen oli hermostunut-
ta. Peräkkäisiä onnistumisia ei 
tullut, harmitteli JoMan pelin-
johtajaksi tälle kaudelle tullut 
Janne Vuorinen.

– Olihan mukava fi ilis vään-
tää voitot näin nihkeistä ja tiu-
koista peleistä, viittasi lukka-
ri Hannu Huuskonen Vedon 
yhden juoksun voittoihin.

Näennäisesti JoMan koti-
tappio oli niukka, mutta jouk-
kue olisi tarvinnut sadan 
prosentin lisäyksen juoksu-
määräänsä pystyäkseen voit-
toon. JoMa hävisi kolmostilan-
teet 6–12.

Kolmella voitolla ratkeava 
fi naalitaisto alkaa lauantaina 
Sotkamossa. STT

Vimpeli
marssi
fi naaliin

STPS-kasvatti Vili Roivai-
nen siirtyy kahden muun pe-
laajan kanssa loppukaudeksi 
Kuopion Palloseuran Veik-
kausliigajoukkueesta SC Ku-
Fu-98:n riveihin. 

KuPS:n yhteistyöseu-
ra taistelee tiiviisti sarjapai-
kastaan Kakkosen itäisessä 
lohkossa ja KuPS-kolmikko 
pyrkii auttamaan KuFua sar-
japaikan säilyttämisessä lop-
pukauden tärkeissä ratkai-
suotteluissa.

Roivainen
KuPSista
KuFuun


