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KAIVINKONE,
RUOPAUSTYÖT ja 

LAVETTI-
KULJETUKSET

TARMO OKSANEN KY

0400 886 746
Korpijärventie 124
19230 Onkiniemi

KARI
UUSTALO OY

HIRSITALOT
YM. RAKENNUSTYÖT
LAITURIT

p. 0500-616 240
HARTOLA

www.kariuustalo.fi

Unetun 
hevostila

Ratsastuksen 
opetusta

www.unettu.fi
040-7303536

/Martina

KARI
HYNNINEN
Tien auraukset,

lanaukset ja polttopuuta

Riihiniemi
0400 155 508

Myös likakaivojen tyhjennykset

Kuljetus ja Jätehuolto
S. HYNNINEN ky

• jätekuljetukset  • maa-ainekuljetukset
• vaihtolavakuljetukset • rahtikuljetukset
• loka-auto

Seppo 0400 878 349Visankuja 6, Hartola

METSÄKONE-
URAKOINTIA

HANNU SIREN KY

Vuorenkyläntie 540
Puh. (03) 7169 859

autop. 040 5212 190

TILAUS-
LIIKENNE 
ÅKMAN

Åkman Kari
040 525 1357

kariakman8@gmail.com

Pertti Mäkinen
Metsätalousinsinööri

0400 355 704
Aarnonkuja 1, 19600 HARTOLA
p. (03) 716 1847
pertti.makinen@phnet.fi

Pertti Mäkinen
metsätalousinsinööri

0400 355 704

Aarnonkuja 1, 19600 HARTOLA
p. (03) 716 1847
pertti.makinen@phnet.fi 

Metsä-Pepe Ky

KAIKKI MERKIT MEILTÄ
HARTOLAN
AUTO KY
Keskustie 59, Hartola
MYYNTI (03) 7162 275
HUOLTO (03) 7162 277

Ke sku s t i e 5 8 1 9 600 Har to l a

PELTISEPÄNTYÖT
Henri Rolig
044 095 1833 

Juhani Rolig
040 746 8679

- Saumapeltikatot
- Piipunpellitykset
- Räystäskourut
- Tikkaat
- Lumiesteet

JM ROLIG OY
jmroligoy@gmail.com

TMI PILKE – TEEMU VIKMAN
P. 040 741 0020

www.pilketeemu.fi
• Erikoishakkuut, hakkuut ja raivaukset
• Pihapuiden kaadot
• Puutavaran ajo
• Polttopuiden teko koneella / -myynti
• Traktorityöt

Hartolan 
Pullapaja Oy

Keskustie 59
19600 HARTOLA

(03) 7161 960

PÄIJÄTMAAN TILITOIMISTOT
Kirkkotie 7, 19600 Hartola
Avoinna ma-pe klo 9.00-16.00

JOUTSAN TILI JA ISÄNNÖINTI OY
Yhdystie 1, 2. krs, 19650 Joutsa
Avoinna ma, ke klo 10.00-16.00

Timo	 050	505	6060	 paijatmaan@phnet.fi
Piia 044 520 3141 piia.laitinen@luukku.com
Tuula 044 285 3380

www.koti.phnet.fi/tiki

- liikekirjanpidot
- maa- ja metsätalouskirjanpidot
- palkanlaskenta
- veroilmoitukset
- perunkirjoitukset

JOUKO LEHTINEN
hiihtojaoston puheenjohtaja

Kulunut talvikausi oli taas kerran ns. normaali lumi-
talvi, vaikka alkoikin vasta vuoden vaihteen tienoilla ja 
päättyi hiihtokauden osalta pääsiäisen tienoilla.Hiihto-
kauteen liittyi tänä talvena monta tekijää, joista osa oli 
positiivisia ja osa vähemmän positiivisia

Positiivisena asiana voidaan pitää sitä, että tykkilumi-
latujen tekoon ei Hartolassa tarvinnut viime talvena ryh-
tyä kun luonnon lumi tuli lähes samaan aikaan pakkas-
ten 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 sa-
man verran pakkasta kiteytyäkseen lumihiutaleeksi. Tämä 
on asia, jota tulevina kausina täytyy lähteä kehittämään, 
jotta huonoina lumitalvina meillä on edes jonkilaiset 
mahdollisuudet harrastaa lajia

Hiihtojaoston puheenjohtajan mietteitä
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 har-
rastustoiminta kun ei juurikaan tuo heti lisää toimijoita 
tai harrastajia seuran toimintaan, ainakaan sellaisia, jot-
ka joskus voisivat seuraa edustaa kilpailuissa, mutta tästä 
huolimatta näen asian positiivisena, koska pitkässä juok-
sussa se tuo myös niitä nuoria harrastajia mukaan seu-
ratoimintaankin.

Vähemmän positiivinen asia kuluneella kaudella liittyy 
vahvasti korona pandemiaan ja sen aiheuttamiin rajoi-
tustoimiin. Suurin osa kansallisen tason hiihtokilpailuis-
ta jouduttiin perumaan pandemian aiheuttamien rajoi-

tusten vuoksi tai nekin mitkä saatiin pidettyä järjestettiin 
tiukasti rajattujen ehtojen mukaisesti. Pahiten rajoituk-
set koskettivat suuria massahiihtotapahtumia, joista lä-
hes kaikki peruttiin koronarajoitusten vuoksi. Tapahtumi-
en peruuttamiset on monelle seuralle suuri taloudellinen 
menetys jo toisena vuotena peräjälkeen.

Toinen vähemmän positiivinen asia on vuodesta toi-
seen jatkuva keskustelu latujen hoidon tasosta. Valitetta-
vasti tähän asiaan oli taas viime talvena tarvetta palata. 
Kunnossapitotöiden keskittäminen arkipäiviin on hie-
man kyseenlaista, koska viikonloppuisin laduilla on eni-
ten 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 kun-
nostustulokseen. Samoin tulisi kiinnittää huomiota ko-
neen käyttäjien koulutukseen, koska myös sillä on mer-
kitystä miten niitä latuja ajetaan.

MAANRAKENNUS
PASI FLINK

Kaivinkoneurakointi

puh. 0400 917 605
Keskustie 65, Hartola

Puh. 050 304 7678
e-mail: 

liisa.pitkanen@tuloksesi.fi

TILITOIMISTO
TULOKSESI KyTTT

MUOTILINJA KyKP Hyvän Ilman Kampaamo

Asiakkaan asialla - aidosti
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