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Simpeleen Urheilijat ry
50-vuotisjuhla 16.11.1986
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(Matti Niemi 8.4.2016)

SiU:n 50-VUOTISJUHLA
sunnuntaina marraskuun 16. päivänä 1986

J U H LA P Ä I V Ä N O H J E L M A
klo 10.00

klo 12.00
klo 13.30

JUMALANPALVELUS
Simpeleen kirkossa
KUNNIAKÄYNTI sankarihaudalla
ja perustajajäsenten haudoilla
jumalanpalveluksen jälkeen
ONNITTELUJEN VASTAANOTTO
JA KAHVITARJOILU
kutsuvieraille yläasteen ruokalassa

50-VUOTISJUHLA
Rautjärven yläasteen salissa
Simpeleellä

OHJELMA:
ALKUSOITTO

Simpeleen Puhallinyhtye (johtaja Thure Mälkiä)
– Lippulaulu / liput saapuvat
– Fleur de Lis Overture
TERVEHDYSSANAT
Timo Korpio SiU:n pj.
TANSSIESITYS SiU:n ”isot tytöt”
(ohjaajat Marianne Backman ja Mirka Mustonen)
KUOROLAULUA
Kansalaisopiston kuoro (johtaja Riitta-Maija
Pohjalainen ja säestys Brita Könni)
– Kasvupaikka
– Muisto
LAUSUNTAA
Miija Ruotanen
– Lennä keihäs
– Pallokentällä
MUSIIKKILEIKKI
SiU:n ”pienet tytöt”
(ohjaajat Marianne Backman ja Mirka Mustonen)
JUHLAPUHE
Matti Autio Suomen Hiihtoliiton pj.
HUILUMUSIIKKIA
Mari Saarela
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– Ruotsalainen kansanlaulu (Gunnar Halen)
– Kehtolaulu (Armas Järnefelt)
HISTORIAKAVALKADI 1976-1985
Matti Niemi
ANSIOMERKKIEN JAKO ja muut huomionosoitukset
(pj. Timo Korpio ja siht. Ritva Lajunen sekä
Matti Autio / SHL:n ansiomerkit)
KARJALAISTEN LAULU
(säestys Brita Könni)

H I S T O R I A K A V A L K A D I 1976-1985 / Matti Niemi
1. JOHDANTO
Simpeleen Urheilijat ry perustettiin 29.1.1936. Perustamisvuonna 1.3. seura järjesti
mm. kansalliset hiihtokilpailut. SiU liittyi 9.10. Suomen Palloliiton jäseneksi.
Yhdistysrekisteriin seura merkittiin 13.11.1936.
Seuramme puheenjohtajat viiden vuosikymmenen aikana ovat olleet: Toivo Saarinen
(1936-1960), Pentti Luopa (1961-1971), Pentti Silvennoinen (1972-1974), Jukka
Terävä (1975), Väinö Lempainen (1976-1979), Harri Olenius (1980-1981) ja Timo
Korpio (1982-1986).
Juhlavuoden johtokunta: Timo Korpio (pj.), Ernest Anttonen (vpj./jalkapallojaosto),
Matti Hämäläinen (hiihtoj.), Erkki Lentolehto ja Teuvo Valtoaho (jääkiekkoj.), Pentti
Häkkinen (kuntoj.), Jutta Anttonen (naisj.), Jukka Viskari (suunnistusj.) ja Teuvo
Räsänen (yleisurheiluj.). Sihteerinä on toiminut Ritva Lajunen.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana seura on myöntänyt kultaisen ansiomerkin
seuraaville: Hannu Tommola n:o 5 ja Toivo Pulkkinen n:o 6 seuran 40-vuotisjuhlissa
v. 1976 sekä Marja-Liisa Hämäläinen n:o 7 v. 1978.
Seuran tätä viidettä vuosikymmentä voitanee täydellä syyllä nimittää hiihdon
vuosikymmeneksi.
2. SIMPELEEN URHEILIJAT ry:n JAOSTOJEN VUOSITTAIN TÄRKEIMPIÄ
SAAVUTUKSIA JA TOIMINTOJA (Tiedot koonnut ja kirjannut Matti Niemi
jaostojen palautteen pohjalta.)
Hiihtojaosto
1976:
– Marja-Liisan yleisten sarjojen mitaliketju alkoi pronssimitalilla. Seurauksena
oli opintomatka Olympia -Innsbruckiin Itävaltaan. Sijoitus 10 km:llä oli 22.
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Sanomalehdessä todettiin: ”Neljän vuoden kuluttua hänen pitäisi olla
parhaimmillaan.” Kuinkas kävikään? Aikaa kului 8 vuotta.
– SM-Rukalta tuli ilouutinen: Veli-Matti Pelliselle 50 km:ltä pronssimitali ja
samalla mestariluokan suoritus.
– Mäkihypyssä Kalevi Neuvosen valtakausi Etelä-Karjalan piirissä jatkui koko
kymmenvuotiskauden, loppuvuosina myös valmentajana. Mm. tänä vuonna hän
oli Spede-linko- ja muovimäkien kärkihyppääjiä koko maassa.
1977:
– Marja-Liisalla oli SM-hopeavuosi ja hyviä sijoituksia kansainvälisissä kisoissa.
– ”Velkku”, Veli-Matti Pellinen hiihti SM-30 km:llä neljänneksi (4.).
– Hopeasompakoulu käynnistyi.
– Marja-Liisa ja Veli-Matti edelleen mestariluokassa.
1978:
– SHL:n 70-vuotisjuhlaviestiä vietiin Ruokolahdelle.
– Marja-Liisalle SM-kisoista tuli hopeaa ja pronssia sekä valinta MM-laduille
Lahteen, jossa viestissä kultaa.
1979:
– Naisten SM-viestimitaliketju 3 x 5 km:llä alkoi mestaruudella Kokkolassa,
jossa ”Simpele kypsytti kisakeiton” joukkueella Sirpa Myllys - Eija Partinen
(15 v.) - Marja-Liisa Hämäläinen. (Huom! Hiihdon jälkeen Simpelettä uhkasi
hylkäys, koska joukkueessa hiihti SHL:n sääntöjen vastaisesti alle 16-vuotias
eli Eija. Hylkäystä ei kuitenkaan tullut, koska Eija täytti syksyllä 16 vuotta.)
– Marja-Liisa saavutti ensimmäisen SM-kultansa, matkana 20 km. Lehdet
otsikoivat:”Simpeleen tytöt ja pojat valttia Kuopion SM-laduilla”, sillä VeliMatti Pellinen hiihti toisen SM-pronssin 50 km:llä.
– Nuorten seuraottelut Rautjärven Urheilijoita vastaan loppuivat tähän kauteen
numeroin 133 – 84.
– SHL:n Sampo -maljapisteissä SiU toinen koko maassa.
– Aprillipäivänä Kalevi Neuvonen hyppäsi SiU:n mäkihypyn pituusennätyksen
109,5 m Rukalla.
– ”Villen kiulu” (Viljo Hämäläisen lahjoittama kiertopalkinto) luovutettiin
nuorten kilpailtavaksi 10 vuodeksi.
1980:
– Jaosto etsi puheenjohtajaa jatkovuosikokouksesta. (Huom! Myös pääseuran
sekä suunnistus- että naisjaoston puheenjohtajat olivat ”hakusessa”!) Jaoston
johtoon lupautui Raimo Hämäläinen.
– Naisilla oli vuorossa SM-hopeavuosi: Marja-Liisa 20 km:llä ja viestijoukkue
Sirpa – Eija – Marja-Liisa.
– Marja-Liisalla jälleen ”opintomatka”, nyt Lake Placidin olympialaisiin: 5
km:llä ja 10 km:llä 19. sija sekä viestissä 5. Lehdet kirjoittivat: ”Itku pitkästä
ilosta – naishiihto tomuun ja syvään unhotukseen.”
– SiU SHL:n seuraluokittelussa valioluokkaan, sijoitus 10.
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– Kalevi Neuvoselle 30-vuotiaiden mäkihypyssä Suomen mestaruus.
– Jaostoon perustettiin alppivaliokunta, joka järjesti I pujottelukisat eli ”Yleiset
Mutkamäenlaskukilpailut” Konkalammella.
– Järjestettiin laskettelun ja Konkalammen yleinen INFO -tilaisuus.
– Osallistuttiin SVUL-80 Talvisuurkisoihin Kuopiossa.
– Yhteistoiminta paperinkeräyksessä alkoi yleisurheilujaoston kanssa.
1981:
– Vuosi alkoi ”Hiihtohumpilla” Kerhotalolla.
– Naisten viestijoukkue Sirpa – Eija – Marja-Liisa hiihti jälleen Suomen
mestaruuteen.
– SiU jälleen toiseksi paras seura SM-pisteissä ja edelleen valioluokassa (15.).
– Tammikuun 18. päivänä järjestettiin seuran ensimmäiset
Hopeasompalaskettelukisat.
– Harri Tattari oli 12-vuotiaiden yhdistetyssä valtakunnan kakkonen ja Marko
Tiitta 14-vuotiaiden erikoismäessä seitsemäs (7.). Kummatkin valittiin SHL:n
Hopeasompavalmennusryhmään.
1982:
– Marja-Liisa saavutti kaikki kolme (3) henkilökohtaista Suomen mestaruutta ja
naisten viestissä hopeaa yhdessä Eijan ja Heini Falckin kanssa.
– MM-Oslossa Marja-Liisan paras sijoitus oli 10 km:n yhdestoista (11.).
– SiU oli Etelä-Karjalan piirin Nuorisoviestin paras.
– Seura vieläkin valioluokassa (11.).
– Sampo -maljan voitto yllätti Hiihtoliitonkin.
– Konkalammelle talkootyönä tehty naruhissi otettiin virallisesti (27.2.) käyttöön.
– Valot saatiin rinteeseen (19.3.) ja samalla järjestettiin ”Valoshow”.
– Hyvinkään kans. Iltakilpailuissa Maailman mestari Matti Nykäsen ”päänahka”
Kalevi Neuvosen vyölle!
– SHL:n mäkihypyn seuraluokittelussa SiU oli 9.
1983:
– Marja-Liisa voitti jälleen kaikki kolme (3) henkilökohtaista Suomen
mestaruutta ja viestissä pronssia Heinin ja Eijan kanssa.
– Marja-Liisa hiihti Maailman Cupin voittoon ja kauden päätteeksi hänestä tuli
suurmestariluokan hiihtäjä.
– Nuorten SM-kisoista Virroilla kuului kummia: ”Mikä ihmeen Jouko
Hämäläinen” oli voittanut 18-vuotiaiden mestaruuden. Voiton myötä Joukolle
tuli PM-maaotteluedustus Norjaan.
– Samoissa SM-kisoissa Eija Partinen saavutti 15 km:llä pronssia 20-vuotiaisissa.
– Luokittelusääntömuutoksen takia SiU putosi I luokkaan.
– Valtakunnallisen ”Perhehiihtomaaottelun” tuotteena syntyi
KUUTAMOHIIHTO, johon osallistui ensikerralla 200 hiihtäjää.
– Alppivaliokunta hankki käytetyn RATRAC -tamppauskoneen.
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– Kalevi Neuvonen ponnisti Konkalammen 35 vuotta vanhan mäkiennätyksen
muistoihin – uusi ennätys 48,5 m.
– Harri Tattari HS 14 v. yhdistetyssä viides (5.). Hän pääsi edelleen SHL:n HSvalmennusryhmään.
1984:
– Menestyksellisen kauden alkajaisiksi järjestettiin Konkalammen 5 km:n
valaistun ladun avajaiset ja samalla perinteeksi muodostuva kauden
avaustapahtuma kuntohiihtäjille: ”24 h:n Hiihto”.
– Olympia -Sarajevosta tuli Marja-Liisalle vuosien täyttymys: 3 olympiakultaa ja
viestipronssi.
– SM-mitalien lisäksi Marja-Liisa ylsi toisen kerran Maailman Cupin
kokonaiskilpailun voittoon.
– Naisten viestijoukkue (Heini – Eija – Marja-Liisa) palasi kultakantaan parin
himmeämmän mitalivuoden jälkeen.
– Kauden saavutuksistaan Marja-Liisa nimettiin Etelä-Karjalan, Suomen,
Pohjolan ja Euroopan parhaaksi sekä koko maailman naisten parhaaksi.
– Lisäksi Marja-Liisan valmentaja Sulo Repo nimettiin Vuoden Valmentajaksi.
– Laskettelussa SiU pääsi vuosien tauon jälkeen PM-mitaleille.
– Perustettiin hiihdon tukiyhdistys: ”Konkalammen Hiihtokeskus ry” eli
KonkaSki.
– Järjestettiin yhdessä pääseuran kanssa ikimuistoinen ”Marja-Liisan
kultamitalitulojuhla”.
1985:
– Perinteiset Kansalliset Simpeleen Talvikisat muutettiin ”Kansallisiksi MarjaLiisan Hiihdoiksi”.
– Osallistuttiin Talvisuurkisoihin Jyväskylässä.
– Marja-Liisa saavutti SM-hiihdoista ”täyspotin”: kaikki henkilökohtaiset
kultamitalit ja viestikullan yhdessä Heinin ja Eijan kanssa.
– Nk. ”vapaa hiihtotapa” eli luisteluhiihto aiheutti sekavia tunteita MMSeefeldissä. Kuitenkin Marja-Liisa, nyt Kirvesniemenä ”luisteli” hopeaa 5 ja
10 km:llä.
– Talvikauden päätteeksi huhtikuun 11. päivänä järjestettiin ”Kansalliset MarjaLiisan Jäähdyttelyhiihdot”. Tapahtuma kokosi Suomen huiput, niin aktiivit kuin
SHL:n johtomiehetkin Simpeleelle Tehtaan puistoon ja Tallimäen maastoon.
– Harri Tattari saavutti SM-pronssia 16-vuotiaiden yhdistetyssä Kuusamossa
talvella ja kesällä SM-jäälatu/muovimäkikisoissa 18-vuotiaiden sarjassa
Lahdessa samoin pronssia. Harri pääsi SHL:n Kultasompavalmennukseen.
– Asetettiin Hopeasomparyhmille täsmälliset tavoitteet: Kitee-87 ja Kokkola-88.
50-vuotisjuhlavuonna eli 1986:
– Marja-Liisa näytti jälleen seurauskollisuuttaan osallistumalla kylmiltään SMviestiin, sijoituksena Eijan ja Heinin kanssa 15. tila.
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– Harri Tattari ylsi jälleen SM-yhdistetyssä pronssimitalille – nyt 18-vuotiaiden
sarjassa. Hänet valittiin nuorten MM-valmennukseen.
Koko 10-vuotiskauden jaoston toimintaa on pyöritetty erittäin vilkkaan ja
monipuolisen talkootyön turvin. Erityisesti naisten panos on ollut merkittävä.
Jaostoa ovat johtaneet: Pentti Häkkinen, Raimo Hämäläinen ja Matti Hämäläinen.
Jalkapallojaosto
Jalkapallon tullessa Simpeleelle ”toi” se myös Simpeleen Urheilijat vuonna 1936.
Viimeiset kymmenen vuotta jaostoamme ovat johtaneet Lauri Lehtiö, Antti Tiainen ja
Ernest Anttonen.
Päävalmentajina ovat toimineet: Matti Niemi (apuna Risto Kerminen), Vesa
Harmanen, Risto Naukkarinen, Risto Kerminen (apuna Martti Toivanen) ja Arto
Terävä (apuna Matti Kojo). Lisäksi Seppo Vennon panos valmennustoiminnassa on
ollut merkittävä.
Näiden lisäksi toiminnassa on ollut mukana useita kymmeniä juniorivalmentajia,
ketään erikseen mainitsematta, lähes kaikki peruskoulutettuja lajivalmentajia palloilun
alalla. Arto Terävä on myös piirivalmentaja.
Tämän ajanjakson paria kautta lukuunottamatta on edustusjoukkueemme ollut
ainoana pitäjäjoukkueena mukana III divisioonassa. Kaksi kertaa olemme käväisseet
”nelosessa”. Kaksi kautta SiU:ta edusti myös ”mimmijoukkue” piirisarjassa.
Rekisteröityjä pelaajia on jaostossamme ollut vuosittain 130:n ja 150:n tienoilla.
Kuluneena kautena SiU:ta edusti miesten ykkös- ja kakkosjoukkue sekä B-, C-, D-, ja
F-nuoret. Näistä nuorista toivottavasti kasvaa tulevia pelimiehiä.
Seurastamme Kalevi Lehti on ollut Suomen Palloliiton Saimaan piirin
piirihallituksessa ja Erkki Partanen Koulutus- ja Kurinpitovaliokunnissa. Tällä
hetkellä piirihallituksen varajäsenenä on Raimo Ahonen.
Tänä vuonna (1986) edustusjoukkue pelasi SiU:n 50-vuotisjuhlaottelun 29.6.
Keskuskentän uudella nurmella MP:tä (Mikkelin Palloilijat) vastaan. On huomioitava,
että MP on Saimaan piirin ainoa mestaruussarjassa pelaava joukkue.
Jääkiekkojaosto
Simpeleen Urheilijoiden Jääkiekkojaosto perustettiin 31.10.1971. Ensimmäisenä
puheenjohtajana toimi Hannu Tommola.
Aluksi jaostossa toimi vain ykkösjoukkue, mutta jo muutaman vuoden jälkeen
perustettiin C- ja D-juniorijoukkueet sekä myöhemmin myös B- ja E-
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juniorijoukkueet.
Edustusjoukkue on pelannut jo 11 perättäistä kautta III-divisioonassa. Joukkue voitti
v. 1977 Etelä-Karjalan piirin B-mestaruuden. Menestynein joukkue on ollut Cjuniorit. Joukkue voitti luonnonjääjoukkueiden aluesarjan piirinmestaruuden v. 1984
ja viime kaudella se voitti oman lohkonsa.
Rekisteröityjen pelaajien määrä on ollut vuosittain n. 80.
Jaostossa toimivat myös nuoriso-osasto ja naistoimikunta.
Viimeisenä 10-vuotiskautena jaostoa ovat johtaneet: Harri Olenius, Timo Nykänen,
Teuvo Valtoaho ja Erkki Lentolehto. Lentolehdon muutettua pois paikkakunnalta
Teuvo Valtoaho siirtyi jälleen puheenjohtajaksi.
Kuntojaosto
Jaoston puheenjohtajina ovat toimineet: Onni Pulkkinen, Terhi Veijalainen ja Pentti
Häkkinen.
Kuntojaoston järjestämiä retkiä ovat olleet mm. luontoretket Parikkalan Siikalahdelle,
vastasretket Saunasopelle ja erikoisimpana Onni Pulkkisen ideoimat ”Neidonkenkäretket” Savonlinnan Hevonmaalle.
Kuntojaoston tavoitteena on ollut saada perheet yhdessä liikunta- ja
kuntoilutapahtumiin mukaan. Jaosto on järjestänyt seuraavanlaisia tapahtumia:
– Kunto- ja luontopolku ”Matinmutka” raivattiin ja kunnostettiin Haukilammen
maastoon. Noin 6 km:n mittaisen reitin korkeuserot vaihtelivat aina 60 m:iin.
Selostettuja luontokohteita polun varrella oli kymmenen (10). Viime kesän
metsänhakkuiden jälkeen polku jouduttiin kunnostamaan ja merkkaamaan.
Merkintäkirjan mukaan Matinmutkaa kierrettiin ahkerasti.
– ”Simpele Suksille” on ollut jokatalvinen hiihtotapahtuma Kankaan maastossa
Raviradan Paviljonki tukikohtana. Osallistujamäärä on vaihdellut 200:sta yli
300:aan.
– Pyöräilytapahtuma on järjestetty toukokuun alkupuolella. Reitti on vuorotellut
Kangaskosken ja Kivijärven lenkeillä.
– ”Kökön Hölkkä” on vanhin ja jokavuotinen kuntotapahtuma syyskuun lopulla.
Ukko Könnin nimimerkkiä ”Kökkö” kantava hölkkä järjestettiin ensimmäisen
kerran v. 1976. Valittavana on ollut joko Silamuksen lenkki tai Matinmutka.
Parina viime vuonna Konkalammen lenkki on ollut Matinmutkan tilalla.
Ohjelmassa ovat olleet kilpasarjat ja hölkkä-kävelysarjat.
– Uimahalliretkiä Punkaharjun Kuntoutussairaalaan on järjestetty parin viime
vuoden aikana. Linja-autollinen innokkaita uimareita on näin halvoin
kustannuksin 4-5 kertaa vuodessa päässyt nauttimaan liikuntamuodosta, jota
omassa kunnassa ei ole voinut harjoittaa.
Niin Matinmutkan kiertäjien kuin muidenkin kuntotapahtumiin osallistujien kesken
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on arvottu palkintoina lähinnä urheiluvälineitä tai -asusteita.
Jokavuotisiin pääseuran joulukalenteritalkoisiin jaosto on myös ahkerasti osallistunut.
Aktiivinen jaostossa työskennellyt joukko on koostunut 5-7 henkilöstä.
Naisjaosto
Jaosto on kuntourheilujaosto. Kilpailutoimintaa ei harrasteta lainkaan, vaan
periaatteena on tarjota mahdollisuuksia ylläpitää ja parantaa peruskuntoa.
Perinteisiä liikuntamuotoja ovat eri ikäisten tyttöjen voimistelu, naisvoimistelu ja
lentopallo sekä pesäpallo kesäisin. Tänä syksynä on päätetty kokeilla perheliikuntaa,
joka on koko perheen liikuntaa pienten lasten ehdoilla. Perheliikunta on saanut hyvän
vastaanoton, joskin mukaan kaivataan myös miehiä.
Voimistelupuolen välineissä ja varusteissa ei ole tapahtunut niin suurta muutosta kuin
jossain muussa urheilulajissa. Välineinä käytetään musiikin lisäksi mm. kehärumpua,
palloja, hyppynaruja ja hernepusseja. Voimisteluasut ovat muuttuneet kirkkaan
värisiksi ja vartalon myötäisiksi trikoopuvuiksi, joskin kuntovoimistelua voidaan
harrastaa minkälaisissa joustavissa vaatteissa tahansa.
Voimistelijat, jotka käyvät jaoston liikuntapiireissä, kattavat lähes kaikki ikäluokat
aina muutamasta vuodesta ikäihmiseen saakka.
Jokaviikkoinen jumppatunti antaa esim. monelle perheenäidille mainion
mahdollisuuden irtaantua perheestään ja kokea liikunnaniloa joko yksin muiden
naisten kanssa tai yhdessä lastensa kanssa.
Lopuksi todettakoon: Kun jo pienenä opitaan tulemaan jumppasalille, tullaan sinne
usein myös vanhempana. Eli ”Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa.”
Puheenjohtajina ovat olleet: Hilkka Kemppi, Sirpa Niemi ja Jutta Anttonen.
Suunnistusjaosto
1976:
– Juhlavuoden kunniaksi jaosto elvytti toimintaansa. Hankittiin Junkkarikämpän
alueen harjoituskartta. Päätavoite oli kansallisten suunnistuskilpailujen
järjestäminen.
– Yhteistoimintaa harjoitettiin Kanta-Rautjärven ja Parikkalan suunnistajien sekä
Rajavartioston kanssa.
– Harjoitussuunnistuksia eli nk. keskiviikkorasteja järjestettiin 17 kertaa.
1977:
– Parikkalan suunnistajat siirtyivät SiU:n toimintaan mukaan.
– Jorma Karvonen liittyi seuran väreihin ja näin SiU saavutti yllätyksellisen
Suomen mestaruuden miesten hiihtosuunnistusviestissä joukkueella: Kyösti
Koivusalo – Veli-Matti Pellinen – Jorma Karvonen. Lisäksi Karvonen
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hiihtosuunnisti MM-pronssia Bulgariassa ja saavutti myös kesäsuunnistuksessa
SM-hopeaa.
– Vuotuiseksi suunnistajien yhteiseksi päätavoitteeksi muodostui Jukolan viesti.
Ruokolahdella ykkösjoukkue oli 38. SiU:n historian ensimmäinen venla, Raili
Toikka oli sijaluvulla 293.
– Järjestettiin suunnistuskoulut Simpeleellä ja Parikkalan Rasvaniemessä.
– Harjoitussuunnistuksia kirjattiin 26.
1978:
– Valmistettiin kaksi suunnistuskarttaa: ns. Järvenpään kartta Parikkalaan ja
lähinnä koulujen käyttöön Simpeleen opetuskartta.
– Harjoituskilpailuja järjestettiin 33 ja suorituksia kertyi 649 kpl.
– Kiintorastisto Junkkarikämpän alueelle valmistui.
– Jorma Karvonen suunnisti MM-viestipronssia kesäsuunnistuksissa Norjassa.
Lisäksi hän saavutti SM-kultaa kesällä ja SM-pronssia talvella.
– SiU ylsi SM-hiihtosuunnistuviestissä pronssille joukkueella: Kyösti KoivusaloSauli Matikainen-Jorma Karvonen.
– Jukolassa ykkösjoukkue oli 95.
– Jorma Karvosesta tuli Suurmestariluokan suunnistaja.
1979:
– Valmistui kolme (3) uutta suunnistuskarttaa: Kolmikanta, Rajaniemi ja
Konkalampi.
– Järjestettiin koulutus- ja valmennustilaisuuksia, ns. Rastiriihiä 4 kertaa.
Suunnistuskoulu kokoontui 7 kertaa.
– Jukolassa ykkösjoukkue oli 81.
1980:
– Käytiin SiU – RuSu (Ruokolahden suunnistajat) suunnistusottelu.
– Jukolassa ykkösjoukkue oli 226.
– Venloilla oli ensimmäistä kertaa täyden joukkueen suoritus: Raili Toikka-Arja
Viinanen-Tarja Sinkkonen.
1981:
– Oravapolkutoiminta käynnistettiin Simpeleellä ja Parikkalassa.
– Piirin oravapolkukilpailun perusteella Jari ja Mika Heikkinen sekä Tomi
Viinanen pääsivät valtakunnalliselle oravapolkuleirille.
– Parin vuoden tauon jälkeen hiihtosuunnistusviestijoukkue (nyt 4-osuuksinen
viesti) : Kyösti Koivusalo - Sauli Matikainen - Jorma Karvonen - Veli-Matti
Pellinen saavutti SM-hopeaa.
– Jukolassa oli kolme miesjoukkuetta. Ykkösjoukkue oli 286. Venlat (Tarja
Sinkkonen-Raili Toikka-Riitta Niemi-Arja Viinanen) olivat sijalla 169.
1982:
– Veli-Matti Pellinen nousi Suomen hiihtosuunnistusparhaimmistoon:
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saavutuksina MM-viestipronssi ja henkilökohtainen SM-pronssi sekä
-viestipronssi yhdessä Jorma Karvosen, Sauli Matikaisen ja Kyösti Koivusalon
kanssa.
– Jukolassa suunnisti kolme miesjoukkuetta ja venlat (Tarja Sinkkonen-Riitta
Niemi-Raili Toikka-Arja Viinanen), jotka ylsivät seuran parhaaseen tulokseen
eli sijalle 118.
– Konkalammen kartalle valmistui kiintorastisto.
– Hankittiin yhtenäiset suunnistuspuvut.
1983:
– Veli-Matti Pellinen oli mukana hiihtosuunnistusmaaottelussa, jossa saavutti
henkilökohtaisen voiton.
– Jukolaan saatiin mukaan neljä (4) veljesjoukkuetta ja yksi venla -joukkue.
1984:
– Veli-Matti Pellinen toi hiihtosuunnistuksen MM-kisoista viestihopeaa ja SMkisoista henkilökohtaisen kullan.
– Hiihtosuunnistuksessa ”Velkusta” tuli suurmestariluokan urheilija.
– Mika Heikkinen valittiin Suunnistusliiton aluevalmennettaviin.
– ”Oronmyllyn” kartta valmistui Parikkalaan.
– Hankittiin uusi edustusasu.
– Jukolassa oli mukana edelleen neljä veljesjoukkuetta ja yksi venlajoukkue.
1985:
– Jari Sinkkonen ja Jari Heikkinen valittiin Suunnistusliiton ”Vuokattiryhmään”.
– ”Likolammen” kartta valmistui Parikkalaan.
– Jukolassa oli vieläkin neljä veljesjoukkuetta ja yksi venlajoukkue.
1986: (Juhlavuosi)
– Veli-Matti Pellinen pääsi jälleen MM-hiihtosuunnistuksiin: tuloksena
viestipronssi ja henkilökohtainen 4. sija.
– ”Valkialammen” kartta valmistui.
– Jorma Karvonen valittiin Etelä-Karjalan parhaaksi kesäsuunnistajaksi 37vuotiaana!
Jaoston puheenjohtajina ovat toimineet: Pekka Purasmaa, Kari Hovi, Teuvo
Sinkkonen ja Jukka Viskari.
Yleisurheilujaosto
Yleisurheilutoiminta on seurassamme vakiintuneella ja vankalla pohjalla. Se on
kokenut aaltomaista liikettä, jossa vuoroin aallon harjalla ovat olleet
poikaurheilijamme ja vuoroin tyttöurheilijamme. 1970 -luvun loppuvuosina
ikäkausiurheilu oli poikavoittoista ja viimeiset vuodet selvästi tyttövoittoista.
Lienee edellä mainittu asia johtunut luontaisesti kummankin ajan urheiluidoleista,
jotka ovat antaneet myötäistä tuulta oman seuramme yleisurheilutoimintaan. Lähin
kannustava esimerkki myös nuorille yleisurheilijoillemme on löytynyt omasta
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seurastamme. Marja-Liisalla on edelleen hallussaan Etelä-Karjalan piiriennätykset
naisten 3000 ja 800 metrin juoksuissa.
Ikäkausiurheilun innoittamiseksi on vuodesta 1978 lähtien kilpailtu Simo Ruutanan
lahjoittamasta ”Simon Pytystä”, johon pisteet karttuvat suoraan
piirinmestaruuskilpailuista.
Kaudella 1985 olivat Sisulisä -urheilijamme PM-tilaston mukaan Etelä-Karjalan
kolmanneksi parhaita. Taitojaan ja kykyjään ovat urheilijat päässeet kokeilemaan SMkilpailujen tasolla asti nuorten sarjoissa. Pistesijoja ja mitaleitakin on näistä
mittelöistä saavutettu.
Yleisurheilumme elää voimakasta nousukautta, johon on omalta osaltaan antanut
positiivisen sysäyksen uusi, ajanmukainen ja eteläkarjalaisittain loistelias vuonna
1985 valmistunut urheilukenttä.
KIITOS URHEILUA YMMÄRTÄVÄN YHTEISÖMME!
Jaostoa ovat johtaneet: Simo Ruutana, Pentti Partinen, Veli-Pekka Konttinen, Eero
Haarla ja Teuvo Räsänen.

