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H

akunilan urheilupuistossa satoi vettä
perjantaina, 10. tammikuuta,
kun oli viikko aikaa SM-hiihtoihin. Urheilupuistossa oli
kasassa 2000 kuutiota aiemmin tehtyä tykkilunta, mutta
vesisateessa tuo lumikasa oli
hupenemassa vauhdilla. Tämän lumimäärän laskettiin
riittävän pohjaksi runsaan 1,5
kilometrin mittaiselle ladulle.
– Kisajärjestäjät olivat varmoja onnistumisesta.
Kisoja edeltävänä viikonloppuna onneksi alkoi pakastua
ja uutta tykkilunta päästiin
tekemään. Kisajärjestäjillä oli
käytössään kymmenen lumitykkiä, joilla tehtiin lunta noin
5000 kuutiota, jolla voitiin toteuttaa kaikki suunnitellut ladut. Lumen tekoon tarvittava
vesi otettiin Hakunilan urheilupuiston läpi virtaavasta Kormunniitynojasta. 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. Myös aurinko tuli esiin, luoden talvisen
tunnelman kisa-alueelle avajaispäivänä eli perjantaina,
17. tammikuuta. Vantaan kaupungin työntekijöiden panos
oli ensiarvoisen tärkeä latupohjien lumetukseen.
Vantaan Hiihtoseura oli isäntäseura, mutta mukana oli
myös neljästä eri seurasta va-
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paaehtoisia tekijöitä. Seurojen
nimet ovat KU-58, Vantaan
Salamat, Korson Kunto ja Rekolan Raikas ry ja nämä seurat ovat tehneet aiemminkin
yhteistyötä vastavuoroperiaatteella.
Kisojen onnistumiseen tarvitaan paljon suunnittelua,
toteutusta ja erityisesti vapaaehtoisia tekemään mitä erilaisimpia asioita. Näissä kisoissa
oli noin 300 henkilöä paikanpäällä huolehtimassa siitä,
että kisat sujuivat suunnitellusti. Jollakulla oli kaksikin
eri tehtävää. Näitä tehtävänimikkeitä oli noin 40, joista
mainittakoon mm. hiihtojen
suojelija, kilpailun valvojat,
kilpailun johtaja, kisaisäntä,
ratamestari, turvallisuusvastaava, ravintolapalveluiden
tuottaja, ajanotto, kilpailukanslia, latupartio, -valvoja
ja -vartija, ensiapu, kisa-alueen jätehuolto, tunnistimien
kiinnitys ja poisto, palkintojen jakajat, kilpailijoiden
mehustus, hiihtotapavalvojat, radan varren järjestysmies, lipun myynti ja liikenteen ohjaus.
SM-hiihtojen 1. päivän yleisöksi saapui perjantaina 17.
tammikuuta noin 2000 ihmistä, joista pääosa oli vantaalaisia koululaisia. Perjantaina hiihdettiin naisten ja
miesten sprintit, lauantaina
18. tammikuuta hiihdettiin
naisten 10 km ja miesten 15
km ja sunnuntaina 19. tammikuuta naisten ja miesten
sprinttiviestit.
Järjestäjät
odottivat paikalle kisapuistoon ja latujen varsille noin
10000 kävijää.

