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Talkootyön taidonnäyte:
Hiihdon Suomen Cup Hakunilassa
Paula Kaunismäki

V

antaan Hiihtoseuran vastuulla oli järjestää Hiihdon Suomen
Cup:n osakilpailut Hakunilassa 16. - 17.1.2016. Kuten
urheiluseurat yleensäkin,
niin VHS tarvitsi toteutukseen oman seuran vapaaehtoisia sekä myös muiden
seurojen
vapaaehtoisia,
kuten Rekolan Raikkaan ja
KV58:n. Tämän talkootyön
tavoitteena oli hiihtokisojen onnistuminen täydellisesti.
Talkootyöhän
tarkoittaa
vapaaehtoistyötä, jossa ilmenee hyvin vahva yhteisöllisyyden tunne. Se on
palkatonta työtä, kaikille avointa ja sitä tehdään
omasta vapaasta tahdosta. Urheiluseuroilla on
yleensä jäsenistössään valmius talkootyöhön ja tätä
kautta voidaan rahoittaa
oman seuran toimintaa.
Talkootoiminnasta ei tarvitse maksaa veroa, koska
toiminta katsotaan yleishyödylliseksi toiminnaksi
ja koska jäsenet antavat
työpanoksen
ilmaiseksi
seuratoiminnalle.
Toki
talkooväki saa korvauksen
työstään eli heidät palkitaan talkooruoalla. Talkooruoka maistuu aina todella
hyvältä ja yhteisöllisyys
korostuu, kun syödään
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suurella joukolla yhdessä.
Rekolan
Raikkaan
veteraanit ovat innokkaita tekemään talkootöitä.
Hiihtokisat ovat hieno taidonnäyte ja vuosien varrella siihen on tullut tuttu
ja turvallinen rutiini. Tänäkin vuonna Raikkaan
veteraaneja oli näissä hiihtokisoissa mukana 15 aktiivista. Suurin osa toimi
toimitsijoina eri puolella
kisa-aluetta, mutta myös
kisatoimistossa, lehdistöhuoneessa ja keittiössä oli
tarvetta talkootyölle. Moni
Raikkaan veteraani teki
samoja työtehtäviä kuin
aiemmilla kerroilla. Talkootoiminnan tärkeyttä lisää myös se, että järjestyksenvalvoja -kortin omaava
henkilö valvoo ja seuraa
tapahtumia tiukemmin ja
tarkemmin.
Kirpeä pakkasilma hallitsi
kilpailupäiviä, mutta ei se
näyttänyt urheilijoita haittaavan. Heillä oli kuulemma useampi alusvaatekerta
hiihtopuvun alla ja kasvot
suojattuina. Ja vauhtia
riitti, suksia kokeiltiin ja
sauvoja vaihdeltiin ennen
kuin itse kisa alkoi. Sauvaja suksivahinkoja sattui
muutama ja naisten Skiathlon -kilpailun alussa
tapahtui joukkokaatuminen alkualamäessä, josta
sauvoja vaihtaen selvittiin

Raikkaan veteraanit toimitsijoina

Miehet maalissa Lari Lehtonen, Sami Jauhojärvi ja Perttu Hyvärinen.

siten, että vain yksi naisista joutui keskeyttämään
kilpailun jo alussa.
Naisten Skiathlon -kilpailun voitti Riitta-Liisa

Roponen
ylivoimaisesti, kun hän jo perinteisen
osuuden loppuvaiheessa
karkasi omille teilleen.
Miesten Skiathlon -kilpailun selkeässä johdossa

olivat kilpailun puolivälissä tehdyssä suksien vaihdosta lähtien Lari Lehtonen, Sami Jauhojärvi ja
Perttu Hyvärinen, joista
Lari Lehtonen osoittautui

tiukassa loppuratkaisussa vahvimmaksi.
Miesten Suomen Cup:n viestin
voitti Vuokatti Ski Team ja
naisten viestin voitti Hämeenlinnan hiihtoseura.
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