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Suunnistuksen
suolaa
Ruska-Rasteilla
”

Sekuntipeliä:
Kari-Jussi Korhonen päihitti Mikko
Höglundin kolmella
sekunnilla.
Minuutin ero:
Henna Höglund ja
Hanna Laine veivät
naisten kärkipalkinnot.

Juoksu tuntui nihkeältä,
mutta selvisin
ilman isoja
virheitä.
KARI-JUSSI KORHONEN
RUSKA-RASTI-VOITTAJA

suunnistus ja pyöräily. Saa nähdä, miten käy, Korhonen tuumaili.

Sakari Kekki

Naisissa kaksoisvoitto meni Jo-

T

asaiset kamppailut ja
kaksoisvoitot loivat aurinkoisen syyspäivän
kera tunnelmaa tämän vuoden
Ruska-Rasteilla Punkaharjulla.
Miesten pääsarja oli kärjen osalta 42 kertaa käytyjen Ruska-Rastien tasaisin Savonlinnan ottaessa kaksoisvoiton.
Kari-Jussi Korhonen suunnisti kärkeen kolmen sekunnin
erolla Mikko Höglundiin.
Kolmas oli Enonkosken Eetu
Liukko 33 sekuntia voittajalle jääneenä. Neljänneksi sijoittuneen Kerimäen Pekka Inkerin ero kärkeen oli 40 sekuntia.
Korhonen ratkaisi kilpailun ta-

saisuudellaan. Voittaja siirtyi
kärkeen kymmenennellä rastilla, kun siinä saakka johtanut
Eero Piironen pummasi rastia
kolme minuuttia.
Loput kuusi rastia Korhonen
piti paikkansa, vaikka toiseksi noussut Höglund puolen minuutin takamatkalta koko ajan
lähenikin.
– Juoksu tuntui nihkeältä,
mutta selvisin ilman isoja virheitä, Korhonen sanoi.
Höglund kuuli viimeisellä rastil-

Poninhäntä heiluen. Marja-Terttu Repo viiletti ruskan kirjossa
naisten sarjassa neljänneksi.

la tiukan tilanteen ja säntäsi täysillä kiriin viitoukselle.
– Oli yllättävä tieto. Heti ykkösellä luulin jo pelin menetetyksi, kun pummasin sitä. Kiri
ei enää riittänyt, Höglund totesi.
Viidenneksi sijoittunut Piironen harmitteli pummejaan.
– Omaa hölmöyttä ne oli. Peilasin ojia väärin ja pusikossa menin vikaan, Piironen tuumasi.
Liukolle kolmas sija oli miehen paras Ruska-Rastien pääsarjassa.
– Pientä virhettä tuli joissain
paikoin, mutta muuten meni hyvin. Lopussa kostautui vähälle
jäänyt harjoittelu, Liukko sanoi.

Kadettikoulun toista vuosikurs-

sia käyvä Korhonen harrastaa
tasapuolisesti suunnistusta ja
pyöräilyä. Ruska-Rastien jälkeen oli vielä edessä Pellossalon
Nousun kauden päätöslenkki.
– Sellaiset kolme tuntia vielä
poljetaan, siihen piti vähän säästellä, Korhonen virnisti.
Tiukempi otatus on edessä
loppuvuodesta. Toiselta vuosikurssilta valitaan kadetit tanssittajiksi Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä. Tanssiharjoituksia
on koululla pidetty Åke Blomqvistin johdolla.
– Tsäänssit Linnan porukkaan
on. Tanssi on yhtä hauskaa kuin

Menossa. Savonlinnalainen Juha Kauria osallistui 45-vuotiaiden sarjaan.

ensuuhun. Henna Höglund
oli minuutin Hanna Lainetta edellä. Savonlinnan Hanna
Kosonen sijoittui kolmanneksi.
Metsänhoitajaksi valmistunut savonlinnalaislähtöinen
Höglund ei vierastanut erikoista maastotyyppiä.
– Kävin joskus viitisen vuotta
sitten täällä koulun kanssa puulajipuistoon tutustumassa. Oli
tosi mukava päästä suunnistamaan näin erikoiseen maastoon.
– Aika suorat reitit valitsin
rasteille. Välillä piti oikein käskyttää itseään pusikoihin, että
nyt pitää juosta, Höglund kertoi.
Toiseksi sijoittunut Laine oli ju-

niorina parhaimmillaan SM-kisojen pikamatkalla pronssilla.
Opiskelujen myötä suunnistus
jäi harrastukseksi.
– Tänään ei sujunut suunnistus eikä juoksu. Rata oli kyllä
hyvä, Kerimäellä töissä käyvä
Laine sanoi.
Hanna Kososella oli metsäntutkimuspäivä.
– Kaikki puskatkin tuli koluttua. Suoraan vaan, mitä sitä poluille menee, kun metsäntutkimuspaikalla ollaan, Kosonen
virnisteli maalissa.

Voittajat. Pääsarjojen ykköset Henna Höglund ja Kari-Jussi Korhonen vertailivat maalissa reittejään.

