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Hiihtojaoston puheenjohtajan mietteitä
JOUKO LEHTINEN
hiihtojaoston puheenjohtaja
Kulunut talvikausi oli taas kerran ns. normaali lumitalvi, vaikka alkoikin vasta vuoden vaihteen tienoilla ja
päättyi hiihtokauden osalta pääsiäisen tienoilla.Hiihtokauteen liittyi tänä talvena monta tekijää, joista osa oli
positiivisia ja osa vähemmän positiivisia
Positiivisena asiana voidaan pitää sitä, että tykkilumilatujen tekoon ei Hartolassa tarvinnut viime talvena ryhtyä kun luonnon lumi tuli lähes samaan aikaan pakkasten kansssa. Toki pientä pakkasta oli jo ennen lumisateita,
mutta ei riittävästi lumen teon kannalta. Suurin ongelma
lumen tekemisessä on käytettävän veden lämpötila, joka
on jopa 6 astetta plussalla ja se taas vaatii vähintään saman verran pakkasta kiteytyäkseen lumihiutaleeksi. Tämä
on asia, jota tulevina kausina täytyy lähteä kehittämään,
jotta huonoina lumitalvina meillä on edes jonkilaiset
mahdollisuudet harrastaa lajia
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Toinen positiivinen asia oli se, että kuluvana talvena
suksille löysivät monet uudetkin tai pidempään poissa
olleet harrrastajat. Tähän vaikutti varmasti suurelta osin
vähemmän positiivinen asia nimittäin korona pandemia,
joka Hartolassakin sulki lähes kaikki muut liikuntapaikat.
Harrastajamäärien kasvu näkyy nimenomaan aikuisten
harrastajien määrän lisääntymisenä, ei niinkään lasten
ja nuorten, joita tietysti seuraväki toivoisi. Aikuisten harrastustoiminta kun ei juurikaan tuo heti lisää toimijoita
tai harrastajia seuran toimintaan, ainakaan sellaisia, jotka joskus voisivat seuraa edustaa kilpailuissa, mutta tästä
huolimatta näen asian positiivisena, koska pitkässä juoksussa se tuo myös niitä nuoria harrastajia mukaan seuratoimintaankin.

tusten vuoksi tai nekin mitkä saatiin pidettyä järjestettiin
tiukasti rajattujen ehtojen mukaisesti. Pahiten rajoitukset koskettivat suuria massahiihtotapahtumia, joista lähes kaikki peruttiin koronarajoitusten vuoksi. Tapahtumien peruuttamiset on monelle seuralle suuri taloudellinen
menetys jo toisena vuotena peräjälkeen.

Toinen vähemmän positiivinen asia on vuodesta toiseen jatkuva keskustelu latujen hoidon tasosta. Valitettavasti tähän asiaan oli taas viime talvena tarvetta palata.
Kunnossapitotöiden keskittäminen arkipäiviin on hieman kyseenlaista, koska viikonloppuisin laduilla on eniten harrastajia ja näin ollen kulutuskin on suurempaa ja
myös kunnossapidon tarve lisääntyy. Myös latukoneen
kuntoon tulee jatkosssa kiinnittää enemmän huomiota,
koska koneen kunnolla on suora merkitys latujen kunVähemmän positiivinen asia kuluneella kaudella liittyy nostustulokseen. Samoin tulisi kiinnittää huomiota kovahvasti korona pandemiaan ja sen aiheuttamiin rajoi- neen käyttäjien koulutukseen, koska myös sillä on mertustoimiin. Suurin osa kansallisen tason hiihtokilpailuis- kitystä miten niitä latuja ajetaan.
ta jouduttiin perumaan pandemian aiheuttamien rajoi-
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