Suomen Cupin 10. juhlavuosi, jonka yksi osakilpailu pidettiin Vantaan Hakunilassa
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Vuoden 2021 maastohiihdon Suomen Cupin 10. juhlavuosi on käynnissä ja yksi osakilpailu oli Vantaan
Hakunilassa tammikuussa 2021. Vantaan Hiihtoseuralla on ollut päävastuu SM-tasoisten hiihtokisojen
järjestäjänä Hakunilassa ja apuvoimina ovat olleet vapaaehtoiset muista pääkaupunkiseudun
urheiluseuroista, kuten KU-58, Vantaan Salamat, Korson Kunto ja Rekolan Raikas ry sekä RunVTVRun
-yövartijoita. Tänäkin vuonna tekijöitä ja toimitsijoita oli mukana reilut 130 henkilöä ja kaikki
vapaaehtoisina.
Vuonna 2014 viikko ennen kisoja satoi vettä ja lumesta ei ollut tietoakaan, paitsi että kisajärjestäjillä oli
käytössään kymmenen lumitykkiä, joilla tarvittava lumi tehtiin. Kisoja edeltävänä viikonloppuna onneksi
alkoi pakastua ja uutta tykkilunta päästiin tekemään. Tavoitteena oli saada valmiit, lumetetut ladut
valmiiksi seuraavan viikon keskiviikkoon mennessä, vain kaksi päivää ennen kisojen alkua. Pakkaskelit
jatkuivat koko viikon ja niin saatiin 3,75 kilometrin pituinen ja puolen metrin paksuinen lumikerros latujen
pohjaksi.
Kirpeä pakkasilma hallitsi vuonna 2016 kilpailupäiviä, mutta ei se näyttänyt urheilijoita haittaavan. Heillä oli
useampi alusvaatekerta hiihtopuvun alla ja kasvot suojattuina. Vauhtia riitti, suksia kokeiltiin ja sauvoja
vaihdeltiin jo ennen kuin itse kisa alkoi.
Maastohiihdon Suomen Cup oli vuoden 2019 Cupkiertueen kolmas osakilpailu, joka hiihdettiin ensimmäistä
kertaa arki-iltana. Lunta oli satanut runsaasti. Iltakisat loivat uudenlaisen tunnelman tapahtumaan. Luvassa
oli myös todellinen hiihtotähti keskiviikolle, kun olympiavoittaja Iivo Niskanen oli mukana viestissä.
Tammikuussa 2020 Vantaalla kilpailtiin Suomen Cup kaikkien aikojen lämpöaallossa, kun vettä tuli
vaakatasossa, ilmanlämpö oli kuusi astetta ja latu oli merkitty tykkilumella.
Vuoden 2021 maastohiihdon Suomen Cup pidettiin myös iltakilpailuina Hakunilassa ja se kilpailtiin
pääkaupunkiseudun 2020-luvun rajuimmassa lumimyräkässä. Tiistaina naisten 5 kilometrin perinteisen
kilpailu käytiin vielä pääosin ehjällä ladulla, kun lumisade taukosi hetkeksi. Miesten perinteisen kympin
aikana tiistaina latu-ura hajosi sankassa pyryssä. Myräkkä jatkui keskiviikon vastaisen yön iltapäivään asti.
Pääkaupunkiseudulle tuli 40–50 senttiä lunta parissa vuorokaudessa. Keskiviikkona iltapäivästä sää muuttui
hetkessä. Ensin taukosi lumisade, sitten kiristyi pakkanen. Todella kylmä ilmamassa valtasi Hakunilan.
Tapahtuma onnistui, vaikka katsojia ei saanut olla koronarajoitusten vuoksi. Paikalla oli TV-kamerat, jonka
kautta katsojat näkivät hiihtäjät sekä upeat lumiset maisemat. Hiihtäjiltä tuli kiitosta kisojen järjestelyistä.
Korona loi omat haasteensa ja siksi ehkä osa hiihtäjistä jäi pois kisoista. Järjestelyjen tavoitteena oli saada
aikaan hyvät kisat ja siinä onnistuttiin. On aina oma haasteensa järjestää kisat keskellä viikkoa iltakisana.
Vuonna 2020 Suomen Cupin kisoja katsoi noin puoli miljoonaa. Myös tämän vuoden kisat televisioitiin ja
tavoitteena oli tehdä uusi katsojaenkka eli ”millirikki”. Tähän ei ihan päästy. Miesten 10 km hiihtoa katsoi
880000 ja naisten 5 km hiihtoa katsoi 709000.
Vuonna 2020 naisten kolme parasta olivat Anne Kyllönen, Susanna Saapunki ja Laura Mononen ja tänä
vuona voittajat olivat Kerttu Niskanen, Anne Kyllönen ja Laura Mononen. Miesten 10 km hiihdon kolme
parasta vuonna 2020 olivat Lauri Lepistö, Ristomatti Hakola ja Karri Hakala ja tänä vuonna voittajat olivat
Ristomatti Hakola, Joni Mäki ja Perttu Hyvärinen.

