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Keuruun nuorten SM-hiihdot lähestyvät  
Matti Heikkinen oli kaksoismestari vuonna 2001 
 
Keuruun Kisailijat järjestää nuorten SM-hiihdot Keurusselän liikuntapuistossa 13.–
14.maaliskuuta. Lauantaina hiihdetään viestit ja sunnuntaina vapaan hiihtotavan pitkät 
matkat. 

Lumiolosuhteet ovat ainakin tällä hetkellä vielä poikkeuksellisen hyvät. Ladut ovat 
pohjatut luonnon lumella ja ampumaradan takana on varmistuksena tuhansia kuutioita 
tykkilunta.  

Keuruulaisille on jäänyt peikkona mieleen vuoden 2007 yleisen sarjan SM-hiihdot, jolloin 
latua oli vain sprinttiin vaadittavat 650 metriä maaston ollessa muualla ruskeana. 

 
Keuruun nuorten SM-kisat ovat juhlakisat 
 
Tulevat nuorten SM-kisat ovat Kisailijoilla juhlakisat, alkoihan keuruulaisten SM-

kisaputki nuorten SM-hiihdoista tammikuussa 2001. Matti Heikkinen oli silloin 
kaksoismestari M18-sarjan 10 kilometrillä sekä vapaalla että perinteisellä hiihtotavalla.  

Tulevien Keuruun kisojen suojelija Matti Heikkinen tavoitettiin puhelimeen 
23.helmikuuta.  

Tietysti kyseltiin, mitä vuoden 2011 Oslon 15 kilometrin maailmanmestari ajattelee 
Suomen mitalitoiveista tällä viikolla alkavissa Oberstdorfin MM-hiihdoissa. Oberstdorf on 
Heikkiselle tuttu paikka. Tammikuun alussa 2011 Heikkinen voitti siellä 20 kilometrin Tour 
de Skin yhdistelmähiihdon. 

– Kyllähän Iivon 50 kilometrin mitali on vähimmäistavoite. Ja miesten viestijoukkue, 
Heikkinen arvioi. 

Todettiin myös Ilkka Herolan mahdollisuudet yhdistetyssä. 
Heikkinen voisi iältään, 37, olla vielä MM-kisoissa mukana, mutta tunsi, että rajat on 

saavutettu ja on aika heittäytyä opintoihin ja työelämään. 
– Olen kauppatieteiden kandidaatti. Kun vaimo on tohtori, niin keskiarvo on maisteri, 

Heikkinen totesi. 
Työura on alkanut kiinteistösijoitusyhtiö Samla Capitalissa. 
Vuoden 2010 Keuruun SM-hiihdoissa Heikkinen oli 15 kilometrin vapaan 

pronssimitalisti. Lahden MM-vuoden 2017 helmikuun alun Keuruun SM-hiihdoissa Sami 
Jauhojärvi oli mestari ja Heikkinen hopeamitalisti 15 kilometrillä. Heikkinen hiihti Lahdessa 
50 kilometrin MM-pronssia. 

Heikkinen on seurannut suomalaisten menestystä Vuokatin nuorten MM-hiihdoissa. 
– Hiihtäjien tulee keskittyä 18–23-vuotiaina oikeisiin asioihin. Pitää olla riittävät 

ominaisuudet hiihtää teknisesti oikein, Heikkinen totesi, kun puhuttiin norjalaisten 
hiihtotekniikasta. 

Heikkinen viittasi sanoillaan siihen, että esimerkiksi ruotsalaiset naiset ovat heti 20-
vuotiaina huipulla. Suomalaisilla menestys siirtyy myöhempään ikään. 

– Juoksuharjoittelu on hiihtäjälle tärkeää, mutta juoksijat juoksee ja hiihtäjät hiihtää, 
Heikkinen vastasi arvoituksellisesti, kun kyseltiin paljonko Cooperissa on mennyt. 

 
 
 



Monipuolista liikuntaa nuorena 
 
Heikkinen kertoi, että hän aloitti pesäpallon pelaamisen Kajaanissa 6-vuotiaana. 

Pesäpallo jatkui 14-vuotiaaksi. Hiihto tuli hiihtoseurassa. kuvioihin 9- vuotiaana ja jatkui 
menestyksekkäästi kevääseen 2019. 

– Nuorena harrastin kaikkia lajeja, sähly mukaan luettuna ja tehtiin ruumiillista työtäkin, 
Heikkinen muisteli nuoruusaikojaan. 

Matti Heikkinen jakaa 20 vuoden takaisten Keuruun muistojen merkeissä oman M18-
sarjansa kunniapalkinnot nuorten SM-hiihdoissa lauantaina. 
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Kuva) Matti Heikkinen oli SM-pronssimitalisti vuoden 2010 tammikuun Keuruun SM-
hiihdoissa. Kuva Matti Harju. 
 
Kuva) Keuruun nuorten SM-hiihtojen suojelija Matti Heikkinen ja kilpailujohtaja 
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