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HaVon:n hiihtokoulu
PIRJO HAHL

pinta oli jäinen ja liukas. Hiihtokoululaisten ei myöskään
viime vuoden lailla tarvinnut hakeutua Joutsaan hiihtämään, koska lunta riitti hyvin täällä Hartolassa. Lisäksi
hiihtokoulun näkökulmasta ladut oli toteutettu asianmukaisesti. Pienille, ja vasta-alkajille hyvän latu-uran merkitys on suuri, koska se ohjaa suksien kulkua silloin, kun
sukset muutoin ohjaisivat hiihtäjän kulkua ja päämäärä
olisi arvoitus.

Hartolan Voiman hiihtokoulu aloitti kautensa joulukuussa, kun lunta ei vielä ollut nimeksikään. Ensimmäiset hiihtokoulukerrat treenattiin Soriksen maastossa sauvojen kera, mutta joulun jälkeen tilanne muuttui,
kun saatiin lunta. Tämä vaikutti myös hiihtokoululaisten
määrään. Tammikuussa hiihtokoulussa oli parhaimmillaan mukana kymmenkunta osallistujaa. Ikähaitari vaihteli alle kouluikäisistä yksitoistavuotiaisiin. Hiihtokoulu
Maanantaina 22.3. hiihtokoululaiset viettivät pienikokoontui kauden aikana kaikkiaan 12 kertaa.
muotoisia kauden päättäjäisiä. Keväisen illan hämärässä päästiin vielä hiihtämään ja kertaamaan talven aikana
Viime vuoden tapaan hiihtokoulun opettajana toimi tutuiksi tulleita harjoitteita. Paikallinen suksivoidevalmisNoora Pura Joutsasta. Paitsi että harjoiteltiin hiihtoteknii- taja Rex muisti hiihtokoululaisia tuubihuivein, kaulanaukoita, hiihtokoulussa leikittiin ja pelattiin sekä opiskeltiin hoin ja tarroin. Nämä olivatkin lapsille hyvin mieluisia.
yhdessä toimimisen taitoja. Koska ikähaitari oli näinkin Tästä kiitos Redoxin Leena Virkille. Hiihtokoulua sivusiso, oli tarpeen huomioida kaikille mielekkäät harjoituk- ta seuranneena oli ilahduttavaa todeta erityisesti pienset. Myös Soriksen vaihteleva maasto oli omiaan mah- ten hiihtokoululaisen huikea edistyminen talven aikana.
dollistamaan erityyppiset harjoitteet. Lisäksi sää oli pääosin suosiollinen. Vain yhden kerran päädyttiin jättämään
Hiihtokoulun osalta sukset on laitettu kesäteloille, muthiihtokoulu väliin, koska taivaalta vihmoi vettä, ja lumen ta syksyllä on jälleen tarkoitus palata harrastuksen pariin.
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IN MEMORIAM
Reino Kantele
18.11.1949 -26.4.2021
Yksi suurista hiihdon ja
seuratoiminnan aktiiveista
on poissa. Näin voidaan hyvällä omallatunnolla sanoa.
Tätä kirjoittaessa on kulunut
vajaa viikko siitä kun elämä
viimein päättyi sitkeästä taistelusta huolimatta vaikean
sairauden murtamana.
Reino tuli Hartolan voiman hiihtojaoston toimintaan mukaan 90-luvun loppupuolella niinkuin allekirjoittanutkin. Reino toimi hiihtojaostossa puheenjohtajana
2000-luvun alusta syksyyn 2008 ja sen jälkeen jaoston aktiivisena jäsenenä aina kuolemaansa saakka. Reino toimi
myös Lahden piirin hiihdon hallituksen jäsenenä kuuden
vuoden ajan vuosina 2003-2008, sekä Hollolan Urheilijat
-46:n ampumahiihtojaostossa vuosina 2006-2011. Seuratyön ohella Reino toimi myös omien lastensa valmentajana
ja suksihuoltajana reilun 10 vuoden kilpailu-uran ajan 2000
luvun alusta lukien heidän saavuttaessaan kansallisen tason
menestystä nuorten sarjoissa.
Reino oli myös tunnettu siitä että hän valmisteli asiat hyvin
etukäteen, joihin ryhtyi. Näin hän myös toimi seuratoiminnassa. Reino vastasi 2000-luvun alusta aina viime vuosiin
saakka lähes kaikesta Hartolan voiman hiihtopuolen kilpailutoiminnan tarvitsemasta suunnittelusta ja hyvin pitkälle myös käytännön töiden johtamisesta kilpailuiden aikana.
Reinon organisoimana Hartolassa on järjestetty lukuisia kansallisia hiihtokilpailuita, maakuntaviestejä, piirinmestaruusja aluemestaruuskilpailuita, sekä lukematon määrä pienempiä kilpailuita.
Kuluneiden vuosien varrella on ollut monenlaisia projekteja, joiden tarkoituksena on ollut hiihdon toimintaympäristön parantaminen Hartolassa. Näissä projekteissa Reino
oli aktiivisesti mukana ja usein myös se liikkeelle sysäävä
voima. Yksi näistä oli, Hartolan voiman suurin yksittäinen
ponnistus, vuonna 2003 tehty Eu-hankkeena toteutettu liikuntamajan reitistön kunnostus nykyiseen mittaansa ja laajuuteensa. Väheksymättä yhtään muita talkoisiin osallistuneita niin merkittävävimmän työn reitistön suunnitteluun
ja käytännön työn johtamiseen teki nimenomaan Reino. Ilman sitä panosta nykyistä liikuntareitistöä harjulle ei varmaan muuten olisi koskaan tullut. Reino oli myös merkittävässä roolisssa Hartolan kunnan päättäessä 2007 syksyllä
hankkia latukone kunnan latujen hoitoon, sekä yhdysreitin luomisessa liikuntamajan ja golfin välille vuonna 2008.
Tunnustuksena ansioistaan hiihtourheilun ja seuratyön hyväksi tehdystä työstä Reinolle myönnettiin Hiihtoliiton kultainen ansiomerkki vuonna 2017 Hartolan Voiman täyttäessä 90 vuotta.
Jouko Lehtinen
Hiihtojaoston puheenjohtaja

• rakenne- ja
rakennussuunnittelua
• pientalojen rakenne- ja lupakuvat
• vastaavan mestarin palvelut
Rakennusinsinööri (AMK) Jaakko Asikainen
040-821 6620
jaakko.asikainen@tjt-rakenne.fi

Leikkejä hiihtokoulussa.

Kinnusen Saha ja Raivaus Oy
• metsänhoitotyöt
• pihapuiden kaadot
Vilho Kinnunen
• metsän istutukset
• myrskytuhot
• polttopuiden teko
• tonttipuiden kaadot
vilho.kinnunen@netti.fi
• talonmiehetyöt
• lumentiputukset katoilta
• lumityöt ym.

045 862 1147

• POLTTOPUUTA
• POLTTOPUUN PILKONTAA
• VESAKON MURSKAUSTA
• TEIDEN HIEKOITUS
• PYÖRÖPAALAUKSET
• LUMENAURAUKSET

MARKKU IHANAJÄRVI
p. 0400 611 786

Sanna Valjakka
Tupperware Nordic A/S
Naavakuja 4
19600 Hartola
Mobile: 044 5629 190
s_valjakka@yahoo.com

