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Hakunilan ur-
heilupuistos-
sa satoi vettä 

perjantaina, 10. tammikuuta, 
kun oli viikko aikaa SM-hiih-
toihin. Urheilupuistossa oli 
kasassa 2000 kuutiota aiem-
min tehtyä tykkilunta, mutta 
vesisateessa tuo lumikasa oli 
hupenemassa vauhdilla. Tä-
män lumimäärän laskettiin 
riittävän pohjaksi runsaan 1,5 
kilometrin mittaiselle ladulle. 
– Kisajärjestäjät olivat varmo-
ja onnistumisesta.

Kisoja edeltävänä viikonlop-
puna onneksi alkoi pakastua 
ja uutta tykkilunta päästiin 
tekemään. Kisajärjestäjillä oli 
käytössään kymmenen lumi-
tykkiä, joilla tehtiin lunta noin 
5000 kuutiota, jolla voitiin to-
teuttaa kaikki suunnitellut la-
dut. Lumen tekoon tarvittava 
vesi otettiin Hakunilan urhei-
lupuiston läpi virtaavasta Kor-
munniitynojasta. Tavoitteena 
oli saada valmiit, lumetetut la-
dut 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. Myös aurin-
ko tuli esiin, luoden talvisen 
tunnelman kisa-alueelle ava-
jaispäivänä eli perjantaina, 
17. tammikuuta. Vantaan kau-
pungin työntekijöiden panos 
oli ensiarvoisen tärkeä latu-
pohjien lumetukseen. 

Vantaan Hiihtoseura oli isän-
täseura, mutta mukana oli 
myös neljästä eri seurasta va-

paaehtoisia tekijöitä. Seurojen 
nimet ovat KU-58, Vantaan 
Salamat, Korson Kunto ja Re-
kolan Raikas ry ja nämä seu-
rat ovat tehneet aiemminkin 
yhteistyötä vastavuoroperi-
aatteella.

Kisojen onnistumiseen tar-
vitaan paljon suunnittelua, 
toteutusta ja erityisesti vapaa-
ehtoisia tekemään mitä erilai-
simpia asioita. Näissä kisoissa 
oli noin 300 henkilöä paikan-
päällä huolehtimassa siitä, 
että kisat sujuivat suunnitel-
lusti. Jollakulla oli kaksikin 
eri tehtävää. Näitä tehtävä-
nimikkeitä oli noin 40, joista 
mainittakoon mm. hiihtojen 
suojelija, kilpailun valvojat, 
kilpailun johtaja, kisaisäntä, 
ratamestari, turvallisuusvas-
taava, ravintolapalveluiden 
tuottaja, ajanotto, kilpailu-
kanslia, latupartio, -valvoja 
ja -vartija, ensiapu, kisa-alu-
een jätehuolto, tunnistimien 
kiinnitys ja poisto, palkin-
tojen jakajat, kilpailijoiden 
mehustus, hiihtotapavalvo-
jat, radan varren järjestys-
mies, lipun myynti ja liiken-
teen ohjaus.

SM-hiihtojen 1. päivän ylei-
söksi saapui perjantaina 17. 
tammikuuta noin 2000 ih-
mistä, joista pääosa oli van-
taalaisia koululaisia. Perjan-
taina hiihdettiin naisten ja 
miesten sprintit, lauantaina 
18. tammikuuta hiihdettiin 
naisten 10 km ja miesten 15 
km ja sunnuntaina 19. tam-
mikuuta naisten ja miesten 
sprinttiviestit. Järjestäjät 
odottivat paikalle kisapuis-
toon ja latujen varsille noin 
10000 kävijää.
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