
 

 

HAKKARIN 24 TUNNIN VIESTIHIIHTO 29.1.-30.1.2016 klo 18-18   
 
Viesti hiihdettiin nyt 26. kerran. Ilman joulukuun täydellisen sulamisen jälkeen tammikuussa tehtyä 
uutta sprinttipituista tykkilumi/jäähile latupohjaa viesti olisi 3-4 vrk:n vesisuojan jälkeen jäänyt 
kokonaan hiihtämättä, koska jo muutenkin oltiin vara-ajankohdassa.  
 
Ns. lyhyen lenkin johdosta joukkueiden kierroslukumäärät eivät ole vertailukelpoisia tuloksiin 2015 eikä 
1998-2013, mutta kylläkin tuloksiin 2014 ja 1986-1997! Viestiin osallistui 19 joukkuetta, jota voidaan pitää 
hyvänä määränä, kun otetaan huomioon vara-ajankohta, edeltänyt luonnonlumet liki hävittänyt suojasääjakso 
ja tavallisten hiihdon harrastajien kauden aloittamista viivästyttäneet luonnonlumipula ja pitkä pakkaskausi.   
 
Kilpailukeskus oli Viipalekoulussa, jossa oli kanslia ja tulospalvelu, käytäväpukuhuone, WC:t ja 
taukotilaa. Hiihtäjät kävivät joka kierroksella kääntämässä Viipalekoulun ja Sinisen kopin väliin tehdyssä 
”hevosenkengässä”. Se oli myös vaihtoalue. Sen välittömässä läheisyydessä oli juomahuolto, kuulutukset, 
ilmoitustaulut ja kierroslaskenta. Tapahtumasta vastasi Lempäälän Kisa ry:n kuntojaosto, jonka aktiiveista osa 
oli saman viikonlopun Avantouinnin SM-kisoissa Lohjalla.    
 
Viesti hiihdettiin taas vaihteeksi kahdella viikolla lykättynä, kuten 2014 (2015 ja 2013 alkuperäisenä 
viikonloppuna). Kun luonnonlunta ei ollut riittävästi ns. urheilukentän reittiin, niin Hakkarin tammikuista  
tykkilumilatua jatkettiin viestin tarpeisiin ”hevosenkengäksi” Viipalekoulun ja Sinisen kopin välille. Näin 
päädyttiin 1.4 km:n reittiin, jonka tulvakestävyyttä jännitettiin klo 20-01, kun koettiin viestin historiassa toinen 
tuntikausia kestänyt ja ajoittain rankkakin vesisade (ollut aiemmin 2015…)!        
 
Viestin aikana ilman lämpötila vaihteli +1.1 ja +4.2 asteen välillä eli viesti oli historiansa lämpimin! 
Lämpimintä oli lauantaina vesisateen päätyttyä n. klo 02 ja kylmintä räntäsateessa n. klo 23 - pääosa viestiä 
hiihdettiin lauantaina n. +2…+3 asteessa. Puolenyön jälkeen hiihtoa tahditti myös 8-9 sekuntimetrin – 
puuskissa 12-15 m/s – lounaistuuli, joka sateen jälkeen kuivatti illalla vesikelin raskauttaman reitin. Sitten 
myöhemmin taivaan seljettyä ja tuulen heiketessä lämpötila lumen pinnassa painui pakkaselle eli latu ja 
luistelubaana jäätyivät. Viestin iltapäivä hiihdettiin kuitenkin taas pehmenevällä uralla, kun taivas pilvistyi.   
 
Viestin mahdollistivat latumestari Raimo Urvanta ja lukuisat markkinoinnissa, järjestelyissä ja kierroslas-. 
kennassa auttaneet tai tiloja käyttöön antaneet yhteistyötahot. Suuret kiitokset heille kaikille! Viesti hiihdet- 
tiin Siniseltä kopilta reittiä ensin sillan alta ja sitten oikealle ”syksyn 2016 lumien” ohi ylälenkille, josta pa- 
lattiin sitten sillan päältä niin, että Vesitorninmäki oikaistiin alakautta ja palattiin Siniselle kopille.     
 
Joukkueita oli 19 ja niissä hiihtäjiä 283. Joukkueiden määrän ennätys on 28 (2006) ja hiihtäjien määrän 
ennätys 507 (2006). Joukkueen koko oli keskimäärin n. 15 hiihtäjää eli niissä oli tilastollisesti n. 9 kahden 
peräkkäisen tai kahden erillisen tunnin vuoron urakoijaa ja n. 6 vain yhden tunnin nautiskelijaa. Tietysti eri 
joukkueiden kokoonpano vaihteli keskiarvon molemmin puolin: neljällä joukkueella oli yli 20 hiihtäjää, mutta 
yksi joukkue - AAC Haurala - taisteli kasaan 183 kierrosta eli n. 254 km kahden hengen joukkueella, jossa siis 
kumpikin hiihti n. 127 km. Useassa joukkueessa oli nuoria tai jopa lapsihiihtäjiä - Teiskon Urheilijoiden 
junioreissa kaikki, joten konkareiden ikääntyessä osallistujien keski-ikä tuskin nousi.  
 
Viestin kilometrimääräennätys 8955 km (2006) ei ollut uhattuna, kun osaksi vesisateessa, osaksi tuntuvassa 
tuulessa ja osaksi jäätynyttä reittiä varoen 26. viestihiihdossa hiihdettiin 3933 kierrosta eli kilometreiksi 
muutettuna 5468 km – Hakkarista linnuntietä Saharan eteläpuolelle Tsadiin tai Sudaniin, Pakistanin Intian 
meren rannikolle, itäiseen Mongoliaan, Ohotan merelle, Kanadan Labradoriin tai USA:n Alaskaan!  
 
Viisi viimeksi eli tammikuussa 2015 osallistuneista joukkueista oli nyt pois. Team Madshus, B-rapun 
sauvojat, Tampere Trail Running, Team Ahma ja LAA-tytöt sekä Tampereen maratonklubin kakkosjoukkue  
ilmeisesti vara-ajankohdan ja/tai kehnojen olosuhteiden johdosta. Avantouimareita oli Lohjalla järjestetyissä 
SM-kisoissa. 24H-Kiitäjät vaihtoi nimeä ja Teiskon Urheilijat jakautui kahdeksi joukkueeksi.   
 
Uusia joukkueita tuli kaksi. Niistä Laukaa-Jyväskylä suunnalta tullut RC Eemeli on osallistunut tapahtu- 



 

 

maan aiemminkin, mutta oli pois 2015. Uusi tuttavuus oli lempääläis-vesilahtelainen Team Terk-kaverit. 
Teiskon Urheilijat tuli vuoden 2015 hyvien fiilisten johdosta nyt kahdella joukkueella, jossa toinen koostui 
aikuisista ja toinen alle 15-vuotiaista lapsista ja nuorista. Näille kahdella joukkueella oli kova keskinäinen 
kilpailu, jonka tulevaisuuden lupaukset voittivat kahdella kierroksella - äänekkäin riemunpurkauksin. 
Suvituuli Tiimi, RC Eemeli ja Teiskon Urheilijat majoittuivat Viipalekoulun luokissa.    
 
 
Tulokset virallisen kierroslaskennan mukaan (sulkeissa sijoitus, kierrokset ja kilometrit vuonna 2015 – 
Huom! Kierroksia 2015 ei voi vertailla kilometrin verran silloin pitemmän reitin vuoksi): 
 

01. (01.) Suvituuli Tiimi 1)     268 (161 -) kierr. 373 (391) km 
02. (06.) Sääksjärventien asukasyhdistys ry 2)   256 (145)  ” 356 (352) ”      

(03.) Ocean’s Fourteen      256 (156) ” 356    (379) ” 
 

04. ( - ) RC Eemeli 3)      250 ( -  )  ” 348 ( -  ) ” 
05. ( - ) Teiskon Urheilijat / Junior 4)    239 ( -  ) ” 332 ( -  ) ” 
06. ( - ) Teiskon Urheilijat / Senior 4)    237 ( -  ) ” 329 ( -  ) ” 
 
07. (11.) Eeron maratonklubi     227 (131) ” 316 (318) ” 
08. (09.) Team Meikäläiset     223 (135) ” 310 (328) ” 
09. (04.) Tampereen maratonklubi 5)     220 (147) ” 306 (357) ” 
10. (14.) Tarpian Suunta ry     215 (121) ” 299 (294) ” 
 
11. (13.) Valmet Kiitäjät 6)     197    (124)  ” 274 (301) ” 

(12.) Lions Club Lempäälä     197 (125) ” 274 (304) ” 
   13. (17.) Lempäälän Rotaryklubi     188    (112) ” 261 (272) ” 
   14. (20.) AAC – Haurala 7)     183 (106) ” 254 (258) ” 
   15. (22.) Mattilan kyläyhdistys     178 ( 89) ” 247 (216) ” 
 
   16. (21.) Pakkaus Piippo     176 (102) ” 245 (248) ” 

17. ( - ) Team Terk-Kaverit 8)     172 ( -  )  239 ( -  )  ” 
   18. (18.) Urheilun ammattilaiset 9)    153 (110) ” 213 (267) ” 
   19. (18.) Yhteiseloa Moisiossa 10)     98 (110) ” 136 (267) ” 
  

------------------------------------------------------- 
              3933    (2837) ”     5468    (6894) ” 
  

1) kirkkovenesoutajaryhmä Turusta oli vauhdikkain myös 2015 viestissä 
2) joukkue oli nyt 26. kertaa mukana viestissä! 
3) pitkämatkalaisin joukkue Keski-Suomesta 
4) 2015 Teiskon Urheilijat / Ski Team - nyt kahdella joukkueella 
5) 2015 kahdella joukkueella (hiihtoklubi ja hiihtokoulu) - nyt liikkeellä vain yhdellä joukkueella 
6) 2014 käyttivät nimeä Metsokiitäjät ja 2015 24H-Kiitäjät  
7) toinen jäsen hiihti klo 18-06 ja toinen klo 06-18 - kumpikin sivakoi 12 tunnissa yli 120 km! 
8) 18 henkinen joukkue, jolla luovasti 30, 60, 90 ja 120 minuutin vuoroja 
9) koostui mm. Lempäälän Kisan toimiston väestä ja lapsista 
10) pieni kierrosmäärä selittyy sillä, että joukkueella ei lopulta ollut useille yöosuuksille hiihtäjää  

 
Hiihdon päätyttyä pidettiin lyhyt tulostenjulkistamistilaisuus Viipalekoulun tiloissa. Sitten viestin osallistujien 
keskuudesta arvottiin yksi hiihtäjä per joukkue. He kaikki saivat tuotepalkintoja. Lopuksi toivotettiin kaikille 
rauhallisempaa loppua viikonloppua.    
 
Lempäälässä helmikuun 2. päivänä 2016    Jorma Kunnas 

Lempäälän Kisa ry / kuntojaosto 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


