KOLMIKANTAKISAT LUVIALLSA 14.9.2019
Kokoonnuttiin taas lauantaina 14.9.2019 klo 11.00 Luvian hiihtomajalle. Me helsinkiläiset ajettiin
paikalle kahdella autolla, kun oli sovittu alustavasti, että Timo Usenius ja Antti Heikkilä poimivat
matkan varrelta Simo Lievejärven kyytiinsä Punkalaitumelta. Allekirjoittanut Matti Suominen kävi
Helsingin keskustasta Valhallankadulta noutamassa Annika Hyytiän ja uuden jäsenemme Sami
Rantalan kyytiin. Matka sujui mukavasti auringonpaisteessa ja matkan aikana jutellessamme Samin
ja Annikan kanssa heidän tekemisistään. Sami Rantala on opetushommissa ja Annika on ollut myös
sijaisopettajana koulussa. Annika on myös ranskan kielen taitoinen, joten hänellä on siitä apua uusia
tehtäviä hakiessaan.
Saavuimme Kaiturintie 179, Luvialle, noin 10.30 paikkeilla. Antti, Timo ja Simo olivat jo paikalla
ennen meitä. Marjasen Tapani rouvineen oli paikalla jo kahvia keittämässä ja nautimme pöydän
antimista ensimmäisinä paikalle saapuneina. Lounais-Suomen ja Satakunnan puumiehiä alkoikin
pian saapua ja Marjasen Tapani alkoi sitten kirjoitella ilmoittautujien nimiä kilpailukortteihin.
Saimme tutustua myös eri puulajeihin Marjasen Tapanin varastostaan keräämiä näytteitä. Ne oli
valittu kilpailukortissa esiintyneistä lajeista ja me helsinkiläiset ainakin tutustuimme niihin
sivupöydällä. Oli mukavaa tavata taas tuttuja ja saimme esitellä uuden jäsenemme Sami Rantalan
porukalle. Annika ja Sami ovat kumpikin kovia kuntoilijoita ja sain ilmoitettua heidät Vuokatin
kilpasarjoihin. Luvialla kaikki kilpailijat olivat vain tehtäväsarjoissa, sillä meidän yhteinen
tavoitteemme on aina ollut tehtävissä onnistuminen ja niihin keskittyminen näissä esikisoissa.
Marjasen Tapani kertoi sitten kilpailun reitin ja tehtäväjärjestyksen ennen kilpailun alkua ja naiset
saivat kunnian aloittaa kilpailun. Heille oli varattu ensimmäinen saunavuoro, joten tämä oli hyvä
tarkoitus. Kilpailijat lähtivät minuutin välein ja ensimmäiset tehtävät olivat ihan alussa. Kilpailusta
tehtävä 9. Tukkien tai kuitupuun kuutiometrimäärä. Reitillä ei ollut sellaiseen mahdollisuutta
ennestään, eikä tukkeja ollut mahdollista sinne varta vasten toimittaa.
Kilpailu alkoi puolilta päivin kauniin ja aurinkoisen sään vallitessa. Aiemmin oli satanut vettä ja
reitti saattoi olla paikoin märkä, joten minä laitoin kumisaappaat jalkaani. Minun lähtövuoroni oli
20:s, joten pääsin liikkeelle melkein viimeisenä. Kävelin aika vauhtia ja keskityin hyvin tehtäviin,
mutta oikean vastauksen saaminen paperille on aina yhtä vaikeaa. Runkotilavuuden arviointi osui
kohdalleen ja sain siitä tehtävästä 10 pistettä. Runkoluvun arvioinnissa arvio meni yläkanttiin ja
sain vain 1 pisteen. Kuljetun matkan pituudeksi mittasin 550 m, ja sain 8 pistettä. Puun tai puiden
paksuudeksi tuli täysosuma 10 pistettä. Puun pituus osui myös nappiin, Etäisyyden arvio pielessä (3
pistettä). Lopputuloksena sain kuitenkin vain 63 pistettä ja sijoituin sijalle 10.
Kilpailun jälkeen käytiin saunassa ja löylyteltiin useammassa erässä, sillä lauteille mahtui vain 5
henkilöä kerrallaan. Lauteilla keskusteltiin kyllä myös tehtävien tuloksista ja tietenkin maniltiin taas
jotain epäonnistumisia ja olihan siinä sitten saunan jälkeen vaatteitten vaihtoa ja palkintopöydän
ihmettelyä todella hyvistä palkinnoista, joita oli hankittu taas pöydän täydeltä. Kleemoln Jukastakin
oli puhetta, kun hän ei ollut ilmaantunut paikalle. Luonnollisesti ikäkin alkaa jo vaikuttamaan
näihin kisoihin osallistumattomuuteen. Peltosen Hannu oli kyllä paikalla, vaikka olikin flunssassa ja
estyneenä kilpailemaan. Hän oli hankkinut palkintoja runsaasti ja tuli paikalle niitä toimittamaan.
Ruokakin oli valmistunut ja lohikeitto ja muut ihanat tarjoilut olivat pöydässä odottamassa
ruokailijoita, joten sitä alettiin syödä heti saunasta toivuttuamme. Marjasen Tapani laskeskeli
tuloksia meidän ruokaillessa ja palkintojen jako seurasi sitten vuorostaan Kaikille kilpailijoille oli

palkintoja, joten tulosjärjestyksessä miehet pääsivät ensin valitsemaan parhaat päältä. Matti
Riitamaa vei miesten tehtäväsarjan voiton taas kerran.
Tulokset:
Naisten tehtäväsarja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peltonen Leena
Virtanen Raija
Hyytiä Annika
Lahtinen Arja
Lantto Leena
Heirala Sirpa

77
69
53
44
41
32

Satakunta
Lounais-Suomi
Helsinki
Satakunta
Satakunta
Lounais-Suomi

Kuva 1. Naisten tehtäväsarjan palkintojen jakoa (Arja Lahtinen saajana)
Miesten tehtäväsarja
1. Riitamaa Matti
2. Lievejärvi Simo
3. Toraska Raimo
4. Heikkilä Antti
5. Tattari Kyösti
6. Virtanen Sakari
7. Tuominen Juha
8. Heirala Timo
9. Usenius Timo
10. Suominen Matti

112
98
88
78
77
76
68
67
65
63

Lounais-Suomi
Helsinki
Satakunta
Helsinki
Lounais-Suomi
Lounais-Suomi
Satakunta
Lounais-Suomi
Helsinki
Helsinki

11. Kanto Kari
12. Rantala Sami
13. Voutilainen Matti

59
51
46

Satakunta
Helsinki
Lounais-Suomi

Kuva 2. Miesten tehtäväsarjan palkinto Timo Useniukselle
Kiitokset taas kerran Satakunnan Puumiehille hienosta kilpailusta ja mukavasta päivästä.
Pyysin kilpailun lopussa Tapani Marjasta ensi vuoden valvojaksi meidän järjestämään
syystapahtumaan vuonna 2020. Sovimme myös ensi vuoden kolmikantakisojen järjestäjäksi
Lounais-Suomen puumiehiä, meidän syystapahtuman järjestelyjen takia. Kiitokset
emännälle todella hienosta lohikeitosta, joka maistui todella hyvältä. Kahvihetki oli myös
hienosti katettu ja maittavasti laitettu. Kakku oli tosi hyvää. Kiitos….
T. Matti Suominen

