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Suomen ykkösketjun hiihtäjät
VakeaIassa pidettiin viikon si
sällä kolmet suomenmesta
ruushiihdot. Niistä ensimmäi
sissä tarvittiin menestykseen
myös rutkasti tietoa ja taitoa.
Suomen metsäteollisuus nou
si taas viennin ykköseksi, joten
metsäalan ammattilaiset ym-
päri Suomen kisasivat Valkea-
lassa erityisen hyvillä mielin.

Valkealatalon parkkipaikalla oli
bussipaikat viime perjantaina va
rattu oikein erillisin kyltein bus
seille, koska liikennemerkkejä ei-
vät kaikki kuitenkaan usko. Lopulta
paikkoja ei kuitenkaan tarvittu, sil
lä bussit olivatkin niin pieniä, että
liikenteen ohjaajat ajattivat ne syt
jemmälle ja järjestivät pikkuautot
tilalle kahteen riviin.

Paikkoja täyttivät tavallisten
liikkujien lisäksi hiihtävät metsä-
alan ammattilaiset, joiden kahden
päivän kilpailujen ensimmäinen
osuus suoritettiin Harjunmäen
maastossa.

Uskoa tulevaan

Kilpailut piti pitää Kymenlaak
sossa jo vuonna 2014, mutta ne
jouduttiin lumen puuttuessa pe
rumaan. Tänä talvena Pekka Vai-
nikka saattoi todeta myös puun
korjaajien kiittävän hyvästä talves
ta. Sitäkin enemmän hän iloitsi sii
tä, että koko 35 vuotta kestäneen
uran aikana nyt näyttää metsäalan
tulevaisuus parhaalta.

Kilpailussa sen johtaja totesi
ammattien kirjon olevan laajan.
Muutama metsänomistaja yrittää
vuosittain haastaa alan ammatti-
laiset, joita pääosa osallistujista
on. Samalla hyvällä metsähengellä,
vaikka sitten otsa hiessä ja ham
paat irvessä, jokainen hiihtää.

Hiihtäjien ikähaitari kattoi VaI-
kealassa 67 vuotta.Vanhin kisaaja
on syntynyt vuonna 1 928. Ikä an
taa hyvitystä hiihtoajassa heti 35
ikävuodesta alkaen. Kokemukses
ta puolestaan on etua, sillä hiihto-
aikaakin merkittävämpä on met
säarvioinnin osaaminen.

Kaksi erilaista

Valkealassa pidettiin metsäalan
SM-kilpailujen pikamatka. Se on
ohjelmassa melko uusi eikä ai
van yhtä arvostettu kuin seuraa-
van päivän kilpailu. Pikamatka on
pituudeltaan viisi kilometriä ja
matkan varrella on viisi tehtävää.
Sikäli kisa on kaksinkertaista mat
kaa vaativampi, että mitään apuvä

lineitä ei saa käyttää. Rasteilla on
vahdit, jotka tarkkaavat, ettei ku
kaan edes suksisauvaa nosta las-
keakseen puiden määriä, rungon
pituutta, ikää, tukkipuun osuutta
tai puiden tilavuuksia. Pikakisan
hiihtotyyli on vapaa.

Monen yhä enemmän arvosta-
massa kilpailussa matka on kym
menen kilometriä, tyyli on perin-
teinen ja tehtäviä on kahdeksan.
Apuna arvioinnissa saa käyttää
relaskooppia ja taulukoita.

Hiihtokilpailun lisäksi metsäam
mattilaiset kilpailevat osaamisesta
ja kunnosta kesäisin. Naiset kisaa
vat samoissa sarjoissa saaden ikä-
miesten tavoin pienen kuntohyvi
tyksen aikaan. Naisten osuus alalla
alkaa olla jo neljännes, mutta kl1-
pailuissa heitä on vähän.

Pekka Vainikka kertoi, että kil
pailijat vain hieman hiljentävät
vauhtia tehtäviä arvioidessaan.
Sen verran vauhtikin merkitsee,
että heikolla kunnolla tai tuumi-
maan jäämällä ei pärjää.

Ikää ja kokemusta

Kilpailijoiden järjestys arvotaan,
eikä edellisten vuosien menestyk
sestä saa mitään muuta etua kuin
kokemuksen tuoman.

Kauko Salonen Laukaalta ja
Vesa Ovaska Joutsasta odotte
livat avauspuheen jälkeen hetken
paikallaankin kilpailuvuoron lä

henemistä.Juha Mietoa muistut
tava Kauko kertoi osallistuneen
sa sitkeästi vuodesta 1 976 lähtien.
Aivan kärkeen hän ei ole päässyt,
mutta kisaintoa se ei ole himmen
tänyt. Hän keikautti haastattelun
päälaelleen alkamalla kysellä mo
nenmoista, mutta ehti sentään jo-
takin kertoa ennen kuin kiiruhti
lämmittelemään taas lihaksia en-
nen lähtöä. Hän vahvisti kilpailun
johtajan uskon alaan toteamalla,
miten metsäala on taas viennin
ykkönen. Muutaman vuoden vii-
veellä se alkaa näkyä myös työssä
ja nuorten mahdollisuuksissa työl
listyä alalle. Hän toivoi lisää nuoria
mukaan myös kisaan.

Nuoremmalla kisaajalla lämmit
telyn puute ei niin haittaa, joten
Vesa malttoi kertoa pidempään.
Hän aloitti metsäkoulun vuonna
2007 ja on siitä pitäen osallistunut
myös kisoihin.

Tänä talvena Vesa oli ehtinyt
hiihtää vain muutaman sata ki
lometriä. 42 kilometriä hän hiih
ti Finlandia-hiihdossa reilusti alle
kolmessa tunnissa. Sijoitus oli 270.
Suhteellisesti metsäkisat ovat
menneet paremmin. Hopealle hän
pääsi vuonna 20 1 1 eli sai hyvän
vauhdin lisäksi ruksit kohdilleen
lyhyestä kokemuksesta huolimat
ta.Valkealan maastot ovat hänelle
tuttuja, sillä hän on kasvanut Luu
mäellä.
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Kauko Salonen ja Vesa Ovaska pitivät pienen tauon Iämmittelystä, ettei ylikunto pääse iskemään. Metsäväen SM-kilpailut vaativat kuntoa
enemmän tietotaitoa eli lähinnä arviointiosaamista. Sijoitukset olivat tänä vuonna Kaukolla lO.ja 2.ja Vesalla 24.ja 17.

la niin Lapista kuin muiden maa-
kuntien suunnista saapuneet noin
1 60 kilpailijaa tervetulleeksi met
säteollisuuden piippujen juurelle.
Toisen päivän kilpailu pidettiin niitä
lähempänä Kuusankoskella, mutta

Kilpailujen johtajana toiminut Pek- perjantaina kilpailujen johtaja to
ka Vainikka Metsäkeskukselta tesi, että ollaan entisessä Valkealan
avasi metsäväen kisan toivottamal- kunnassa, nykyisessä Kouvolassa.
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Metsäväen kilpailut
avannut Pekka Vainikka

tesi kilpailujen metsä-
teollisuuden vahvalla alu
eella sopivan hyvin tilan-


