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Maastohiihtoa Simossa
Simon Kiri on vuonna 1926 perustettu simolainen urheiluseura.
Simon Kiri sai alkunsa, kun paikalliset suurtilalliset, uittotyönjohto
ja sahojen omistajat yhteistuumin olivat aloitteellisia.
Peruste: Pelättiin työnlaadun heikentyvän, jos työntekijät ei harrasta
liikuntaa eri urheilulajeissa.
Näin Simossa päätettiin perustaa urheiluseura Simon Kiri. Perustettu
urheiluseura keräsi nopeasti suosiota ja kasvoi erittäinkin sahojen,
suurtilallisten sekä uittotyönjohdon lahjoituksin toimivaksi
urheiluseuraksi.
Simon Kirin ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Reino Salmela,
hänen toimiessa vetäjänä, saatiin maastohiihdossa useita piirin alueen
mestaruuksia ja vuonna 1927 Ounasvaaran hiihdoissa voitti Heikki
Alakärppä 35- vuotta sarjan.
Vuodesta 1927 talvisodan alkamiseen saakka, määrätietoista
harjoittelua hiihdossa tehnyt Jaakko Heikkilä, hänen paras kunto
ajoittui vuoteen 1938, jolloin Jaakko tuli toiseksi Ounasvaaran hiihtokisojen 17 kilometrillä.
Suomen sotavuodet 1939 - 1945
Suomeen tultua rauha sotatoimista ja olojen vakiintuminen, heräsi
jälleen tarve ripeään toimintaan. Niinpä helmikuun 11 päivänä 1945
pidettiin Simon Pirtillä Kirin henkiinherättämiskokous, jossa puheenjohtajaksi valittiin Janne Vittaniemi.
Simon Kirin toiminnan vilkastuessa, hiihtomiehet ja naiset palasivat
omaa seuraa edustamaan Kiveliön Hiihtäjistä.
Tunnetuimpia simolaisia hiihtäjiä olivat Pekka Miettunen, Onni ja
Paavo Halonen, Mauno Rajanen, Onni Posti, Jouni ja Jouko Alm,
Armas Ilvo, Maija Sankala, Aino Halonen ja etenkin Väinö Posti joka
hiihti Suomen mestaruuskisoissa 1940- lopulla ja 1950 alussa.
Simoniemeläisen Väinö Postin parhaimpia saavutuksia oli hiihdon
karsinnassa Oslon Olympialaisiin 1952, jolloin hän jäi vain 9 sekuntia
edustuspaikasta.
Simon Kirin hiihtäjät saavuttivat 50-luvulla runsaasti piirinmestaruuksia
henkilökohtaisilla matkoilla sekä maakuntaviestin voitot 11 kertaa,
joka kertoo seuran hiihtovoimasta.
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Lähdettäessä 1960 luvulle seuran hiihto keskittyi omien sarjahiihtojen pitämiseen ja kaksipäiväisten Simon hiihtojen järjestämiseen
Simon aseman koulun maastossa helmikuun lopulla.
Ensimmäisenä päivänä nuorten sarjat ja aikuisten pikamatkat.
Toisena päivänä hiihdettiin miesten 30 km ja naisten 10 km
Simon Kirin menestyneimmät hiihtäjät 60-luvulla olivat Armas
Ilvo ja Kari Korva joka saavutti nuorissa menestystä valtakunnan
tasolla -73 sijoittuen kolmanneksi.
Merkittävä käänne 1970 luvulla seuran ja hiihtojaoston
toiminnassa.
Kuntoliikunnan ja urheilun parissa toimi Martti Kivelä, hän sai hiihtotoiminnasta vastaavat henkilöt innostumaan puulaakiviestihiihdosta.
Vuonna 1971 järjestettiin ensimmäinen puulaakiviesti ja lähtöpaikka oli
Simon Ringin leirintäalue, joukkueita oli yli 20 eri työpaikoilta.
Myöhemmin 70-luvulla viestit siirtyivät aseman koulujen maastoon ja
eri kylillä pidettäviksi.
Merkittävä parannus: Maastohiihtoon v 1973 keskusurheilukentän
kautta ja Simojoen molemmin puolin tehty valaistu hiihtolatu n.3 km.
Valaistulatu lisäsi viikoilla pidettäviä sarjahiihtoja, jotka saivat hyvän
vastaanoton, myös naapuriseuroista tuli hiihtäjiä. Parhaimmillaan
sarjahiihdoissa oli kilpailijoita yli sata.
Simon Kirin maastohiihto: Todellinen nousu alkoi 70-luvulla aina
80- luvun alkuun saakka.
Edellä mainituilla jaksoilla toimi seuran puheenjohtajana Paavo
Vittaniemi aina vuoteen 1996 asti ja hiihtojaoston puheenjohtajana
Martti Hamari vuoteen 1982 asti. vuodesta 1983 - 2001 hiihtojaoston puheenjohtajana Veijo Niva
Hopeasompasarjoissa SM:n tasolla Ranualla v.1976 14 v pojat
Lauri Huttula kultaa, Markku Huttula 7 sija ja työt 14 vuotta Päivi
Ratala 15 sija, viestijoukkueen 4 sija Lauri ja Markku Huttula sekä
Matti Siipola pojat 14 vuotta.
Hopeasompa SM:n tasolla Kiri sai hyvää jatkoa Kouvolassa
v.1977 sijoittumalla hopea sijalle viestijoukkueella Lauri ja Markku
Huttula sekä Matti Alakärppä.
Edelleen Hopeasompa SM:n tasolla Kajaanissa v.1978 pojat 16 v
Lauri Huttula kultaa ja myös viestijoukkueella Lauri ja Markku
Huttula sekä Matti Siipola kultaa pojat 16 vuotta.
Naishiihtomme: oli lupaavassa nousussa 80-luvun alkupuolella.
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Hopeasompa SM:n tasolla Kuopiossa v. 1980 Seija Ratala 4 sija
ja viestijoukkue Minna Huttula, Anne Pajari, Seija Ratala 11 sija
Vielä Kauhavan v.1982 hopeasompa SM:n tasolla Seija Ratala 7 sija.

Hopeasompa SM:n tasolla Lappeenrannan Huhtiniemellä
v.1983 pojat 14 v Kai Hamari 7 sija ja Heikki Paaso sekä Arto
Pirneskoski hyvillä sijoilla.

Simon laturetki
Tehtiin yhteistyössä kunnan liikuntalautakunnan kanssa Montajan
laavulle ja takaisin Simon keskustaan, matkan pituus oli
n. 24 km. Hiihdon kärkiniminä olivat veljekset Olavi ja Pertti Huhtala
Simon Kirin hiihtäjiä.
Malinin kuntorata
Syksyllä 1983 valmistui kunnan työnä ja Simon Kirin talkoolaisten
voimin kuntorata. Tätä käyttävät nykyisinkin aktiivisesti liikuntaa
harjoittavat kuntoilijat ja hiihtäjät pohjakunnon rakentamiseen.
Kiri 87- projekti- menestykseen
Simon Kirin hiihtojaosto teki kokouksessaan 8.12.1983 päätöksen
perustaa seuran nuorille hiihtäjille "Projekti"87.
Hiihtäjiä valmennettiin vuoden 1987 nuorten SM: n kilpailuihin,
jotka pidettiin Keminmaan Kallinkankaalla.
Ryhmään valittiin kaikkiaan 14 nuorta hiihtäjää.
Kiri-maraton ja Simon hölkkä
Yhteistyössä kunnan liikuntalautakunnan kanssa toteutettiin
ensimmäinen Kiri-maraton 31.8.1985. Ensimmäisen maratonin
lähtölaukauksen suoritti kunnanvaltuustonpuheenjohtaja
Pekka Vilmi.
Maratonilla pidettiin hyvää vauhtia, voittajan Olavi Peuran loppuaika
oli 2.30,36 ja puolimaratonin voittajan Markku Lintunen 1.13,09.
Erityinen arvostus Kiri-maratonille vuonna 1987, maraton juostiin
Pohjois-Suomen mestaruuskilpailuna.
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Simon hölkkä, jota seura järjesti vuodesta -76 - 80-luvun puolelle
syys- lokakuun aikana. Reitti: Simon keskusta- Maliini- keskusta,
kuntoilijoille ja urheilijoille, erityisesti hiihtäjät saivat hyvää kuntoa
talven hiihtoihin.
Kunniakierrostapahtuma ja Suomi juoksutapahtuma kuuluivat myös
Simon Kirin toimintaan, tapahtumilla oli seuran talouteen parantavia
vaikutuksia.
Simon hiihdot
Simon hiihdot pidettiin alkuaikoina Simon Pirtin maastossa ja sieltä
siirtyivät Simon "aseman" koulun maastoon 60-luvun alusta - aina
vuoteen 1987 asti.
Malinin liikuntapaikkojen valmistuminen kunnan toimesta, siirrettiin
Simon hiihdot vuonna 1988 pidettäväksi Maliniin, joka hiihtojen
pitopaikkana toimii edelleen, Simon Kirin 70:net juhlahiihdot pidettiin
7.2.2016. Osanottajia oli lähes 100 hiihtäjää.
Toimintakeskus Maliniin valmistui 1992 ja kuulutus/ajanottorakennus
valmistui 1995
Myös latupohjat on uusittu ja alikulkutunnelin kautta saatu latu
korkeuseroiltaan vaativaksi. Samoin latupohjat on levitetty nykyiselle
perinteisen hiihtotyylille ja vapaalle tyylille.

Hiihtojaoston toiminnan tehostaminen 2000 luvulla
V 2001 aloitti hiihtojaoston puheenjohtajan Juha Parpala, seuramme
hiihtäjien vähäisyys nuorissa oli huolestuttava.
Hiihtojaosto kokouksessaan teki päätöksen, aloittaa hiihtokoulun
jota pidettiin Malinin hiihtoalueella. Näin alkoi pienin harppauksin
useamman vuoden aikana tilanne paranemaan sarjahiihdoilla, piirikunnallisilla hiihdoilla, myös nuorten hiihtäjien vanhempien mukaan
tulo innosti lisää nuoria maastohiihtoon.
V 2010 aloitti hiihtojaoston puheenjohtajana Heikki Kukkonen ja
hänen esittämänä keskusteltiin hiihtojaostossa Perämeri Cup
perustamisesta. Näin aloitettiin neuvottelu naapuriseurojen kanssa
cup osakilpailujen järjestämisestä kuuden seuran toimesta, v 2011
käynnistyivät Cup sarjahiihdot ja niitä hiihdetään edelleen.
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Minimaakuntaviesti
Simon Kiri on osallistunut useita kertoja viestiin. Miniviestien
hyviä sijoituksia on tullut. Erityisesti vuosi 2013 miniviestin voitto
Simon nuorille hiihtäjille antoi reippaasti uutta voimaa.
Viestissä hiihtävät 6 tyttö ja 6 poikaa eli 8 v - 13 v joka vuodelle
yhteensä 12 osuutta
Hopeasompa on tuonut uutta
Seuramme hiihtojaoston tehostaminen näkyy hopeasomman
sarjoissa. Virpiniemessä v 2015, 13 v Minna Kukkonen 8 sija,
13 v Jarkko Kukkonen 9 sija, 14 v Pauliina Paaso 65 sija ja
14 v Niko Mikkola 47 sija.
Kuopiossa v 2016 14 v Minna Kukkonen 8 sija, 14 v Jarkko
Kukkonen 7 sija, 15 v Pauliina Paaso 54 sija, 13 v Annika
Mikkola 60 sija ja 15 v Niko Mikkola 62 sija
Lisäksi lupaavia nuoria hiihtäjiä Minea Miettunen, Johannes
Paaso ja kymmenen muuta nousevaa hiihtäjää tulossa seuraaviin
hopeasompakoitoksiin.
Veteraanin MM- hiihdot
Armas Ilvo "Vittikon Kiertäjä" on tuonut paljon Kirin lehdessä
muistelmia ja tapahtumia ,aina 30-luvulta lähtien, tähän päivään
saakka. Hän aktiivisena toimijana on osallistunut Kirin talkootyöhön
ja ollut monissa, monissa tapahtumissa mukana.
Hänen urheilusaavutukset kertovat paljon pyöräilystä, ampumahiihdosta ja maastohiihdosta jossa saavutukset on tosi hienoja.
Armas Ilvo on veteraanien MM- hiihtojen merkeissä kiertänyt,
v 1987- 2006 kilpailumatkoilla Yhdysvaltain, Kanadan,
Venäjän, Itävallan, Norjan, Ruotsin ja tietysti Suomessa.
Mainituista veteraanien MM- hiihdoista tullut 12 kultaa
ja 9 hopeaa. Saavutukset ovat ylivertaisia ja mikä parhainta,
Simon kunnan vaakuna ja SiKi- pipo on tuonut kysyttyä
mainetta. Armas Ilvo kertoi, olen ollut "tinkimätön".

6

Veteraanihiihto jatkuu
Kyllikki Ratala on useampien vuosien ajan hiihtänyt ja tehnyt
läpimurron, SM:n tasolla vuosina 2014 - 2015, saavuttanut
hyviä sijoituksia kolmen parhaan joukkoon.
Nyt, v 2016 Kyllikki Ratala menestyi hyvin Vuokatissa MMveteraanien Master Cup perinteisen 15 km sijoittumalla hopealle
ja Suomen viestin naisten 4x5 km ankkurina toi hopealle.
MM-kisat kokosivat Vuokattiin n.1000 kilpailijaa, 20 maasta.
Yhteenveto Simon Kirin 90 juhlaan hiihdosta
Olen käynyt haastattelujen, arkiston ja Simon Kirin julkaisemat
35 vuosikerran lehdet lukemalla tärkeitä tapahtumia.
Näiden pohjalta olen kirjoittanut historiikin Simon maastohiihdon
vuosikymmenistä.
Käydessäni asioita, tuli esille eri tahojen kanssa tehtävästä
yhteistyöstä, mainiten Simon Kunta, Metsästysseurat, erilliset
järjestöt ja merkittävä yhteistyökumppanien määrä. Talous vaikuttaa
seuramme toimintaan käsi kädessä.
Simossa 10.4.2016
Toivo Pirneskoski
Historiikin tekijä

