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Moottorisahauksen SM-kisat Lustossa

Ilomantsilaisen Jarmo 
Laatikaisen alkutalvel-
la leikattu olkapää eh-
ti kuin ehtikin toipua 
sahauskuntoon, vaik-
ka harjoitteluaikaa jäi 
sairasloman päätyttyä 
tavallista vähemmän. 
Laatikainen uusi mes-
taruutensa kaikkien 
tehtävien tasaisen hy-
vällä suorituksella. Ko-
vimpien ennakkosuo-
sikkien mahdollisuu-
det kaatuivat tunaroin-
tiin teräketjun vaih-
dossa.

   Jorma Voutilainen

huippumiehelle.
 Jukka Perämäen aika oli ylivoi-

maisen nopea, mutta Husqvar-
nasta jäi kasaamisvaiheessa toi-
nen terämutteri löysälle. Se oli pu-
toamaisillaan seuraavan tehtävän 
aikana. Sääntöjen mukaan se on 
seuraus virheellisestä asennukses-
ta, jonka vuoksi sen tehtävän pis-
teet menevät nollille. Virheen saa 
korjata seuraavan tehtävän aikana, 
mutta sen aikapisteet (50 p) me-
netetään. Jukan moka johtui sii-
tä, että teräavaimen pää kopsah-
ti pöytään ennen kuin mutteri oli 
riittävässä tiukkuudessa. Kun teh-
täviä on tarpeeksi monta takana, 
kierre venyy, eikä vakioasennosta 
aloitettu kiristys tuota enää tulos-
ta. Sen Jukka varmasti muistaa jat-
kossa.

Vesa Kurjen ongelmat johtuivat 
siitä, ettei teräketju sattunut kaut-
taaltaan laipan uraan ennen kopan 
kiristystä. Korjaaminen maksoi 50 
rangaistuspistettä.

Ajanotto kaikissa tehtävissä ta-
pahtuu vielä toistaiseksi sekun-
daattorilla. Sähköiset ajanottolait-
teet puuttuvat mittavälineistä niu-
kan budjetin vuoksi.

Nimimiesten kommellukset 
sähköistivät  kilpailun jatkoa. Tut-
tuja harmitti. Mitalit näyttivät me-
nevän uusjakoon.

Alta–päältäsahauksesta   
vähän kommentoitavaa
Kaikkein tasapaksuimmaksi tehtä-
väksi jäi tänä vuonna alta–päältä-
sahaus. Osansa asiaan saattoi olla 
uudella asetelmalla alkupään ta-
pahtumista johtuen. 

Poikkeuksen tekee vain Heikki 
Lehtosen huipputulos. Laji on pit-
kään ollut hänen vahvuuksiaan.

Laji on nopeutunut, kun apuvä-
lineisiin on saatu kulmaohjurilla 
varustettu saha pöllin pään oikai-

suun. Kilpailija voi vaatia oikaisua, 
jos edellinen on sahannut pään vi-
noksi. Käsivaralta oikaisu saattoi 
aikaisemmin vain pahentaa tilan-
netta, ja toistot mittauksineen ve-
nyttivät kilpailuaikaa.

Tarkkuuskatkaisu    
on mennyt millipeliksi
Tarkkuuskatkaisun taso oli ko-
va. Sahaamattomat millit pöllin ja 
aluslevyn välissä näyttävät vähe-
nevän vuosi vuodelta. Lajin voit-
tanut Esa Tumelius sahasi toisen 
kiekkonsa käytännössä irti ilman 
naarmua levyyn. Taisi säikähtää it-
sekin, kun kiekko heilahti.

Tehtävän luonne on muuttu-
nut alkuperäisestä. Tehtävän oli 
tarkoitus ilmentää tukin katkai-
sua kiven päällä, kun jakomerkki 
osuu pahimmilleen. Nyt useim-
mat kilpailijat ovat älynneet kan-
sainvälisten sääntöjen lepsuuden 
pöllin päätä peittävän stopparin 
mitoissa. Sen ohi yltää sivukautta 
kurkkimaan terälevyn kärjen ete-
nemistä. Tarkkailu helpottuu en-
tisestään, kun purumatto päättyy 
pöllin pään kohdalle. Ketjun ilma-
virta nakertaa siitä osan. Banaani-

laipat vähentävät kärjen raapaisu-
riskiä.

En väitä, etteikö tehtävä olisi 
edelleen vaikea, kun pelataan yk-
kösmilleistä, joilla ero kanssakil-
pailijoihin tehdään. Mielestäni 
työtaitokilpailun pitäisi ilmentää 
moottorisahauksen arkea. Ei tuk-
kiakaan näe kuin korkeintaan ylä-
kautta. Tyvelle on liian pitkä mat-
ka.

Yhtään lankkusahuria ei SM-ki-
sassa nimitetty.

Vain viisi miestä karsi virheittä
Ennen viimeistä lajia, oksien kar-
sintaa, näytti mitalien jako olevan 
viiden kilpailijan käsissä. Esa Tu-
melius johti 3 pisteellä Jarmo Laa-
tikaista ja 15 pisteellä Jukka Kylli-
äistä. Jukan takana kärkkyivät hä-
nestä 16 pisteen päässä Aulis Jan-
hunen ja hänen takanaan 2 pis-
teen erolla Heikki Lehtonen. Kol-
me parasta muodostaisivat Suo-
men virallisen joukkueen seuraa-
van päivän PM-kisoissa. Seuraavat 
kolme parasta pääsisivät mukaan 
II-joukkueeseen.

Ensimmäisen pommin pudotti 
Vesa Kurki hirmuisella karsinnal-
laan. Hän pudotti puhtaalla suo-
rituksellaan seuraavassa parissa 
kaksi virhettä tehneen Klaus Oi-
nosen II-joukkueesta.

Aulis Janhunen teki parhaan 
suorituksensa ja piti Jukka Kylliäi-
sen karsintaparina Heikki Lehto-
sen takanaan. Kyyti oli kovaa. Ju-
kan vähintään kolmas sija oli var-
ma.

Viimeisessä parissa käytiin hen-
kien taistelu. Jarmo Laatikaisen 
olisi pitänyt voittaa Esa Tumelius 
sekunnilla voittaakseen mestaruu-
den. Niin näytti puolivälissä käy-
vänkin, mutta sitten Esa sai uuden 
vaihteen päälle ja tyrkkäsi sahan-
sa maalilinjan ohi 2,27 sekuntia 
kilpakumppaniaan aikaisemmin. 
Kului piinaavia minuutteja, kun 

karsinnan ajan erityisen tarkkaa 
työtä tehnyt tuomariryhmä mit-
tasi molempien karsintapuut oksa 
oksalta. Lisätarkkuus oli tarpeen, 
sillä kisassa käytettiin vanhoja 
karsintapuita, joihin oli tapitettu 
uudet keino-oksat. Menettelystä 
kuului ennen kilpailun alkua na-
pinaa, mutta huonompiakin rat-
kaisuja on nähty ja laatu oli kaikil-
le sama.

Tuomaristo löysi Esan puus-
ta yhden virheen, joka osoitettiin 
hänelle havainnollisesti mittavä-
linein. 

Hitaammalla ajalla, mutta puh-
taalla karsinnalla SM-kullan otti 
toistamiseen Jarmo Laatikainen 
Ilomantsista. Mestaruutensa li-
säksi hän sahasi itselleen neljä la-
jimitalia viiden tehtävän kilpai-
lussa. 

Suosikit kompuroivat 
ketjunvaihdossa
Tänä vuonna moottorisahauksen 
SM-tittelistä otteli pienin ammat-
tilaisten joukko miesmuistiin. Lu-
kumäärä putosi kahdella, kun jo 
ilmoittautuneet Rauno Javarus 
ja Jaakko Rikkola eivät ilmesty-
neet kilpailupaikalle Lustoon. Vii-
me vuoden nimistä puuttuivat li-
säksi Alpo Lehikoinen ja Olli Kil-
peläinen.

Ensimmäistä kertaansa mesta-
ruustasolla kilpaillut Pentti Paa-
nanen pärjäsi konkareiden jou-
kossa hyvin. Vaikka terävin kär-
kikaarti on vielä miehuusiässä, 
nuorista on jatkossa vakava puu-
te. Kypsyminen mitalitasolle vie 
vuosia. Kilpailuhermot karaistu-
vat vain kilpailemalla.

Metsämuseo Luston henkilö-
kunta sai järjestelytoimikunnalta 
ansaitut kiitokset mutkattomas-
ta yhteistyöstä. Kaksi köyhää ovat 
löytäneet yhteisen sävelen. Kum-

mallakin on halu elää ja menestyä, 
muttei toistensa kustannuksella.

Ennakkojärjestelyt ja tuoma-
rointi sujuvat nykyisin mallikkaas-
ti. Ainut huoli on, miten kauan en-
tiset aktiivikilpailijat ja opettajat 
jaksavat homman hoitaa. Kaato-
puut nosteli maahan kaivettuihin 
putkijalkoihin jälleen paikallinen 
Metsänkorjuu Pulkkinen Oy. Isol-
la JD 1470 -harvesterilla pystytys 
sujuu nopeasti ja turvallisesti.

Yksipäiväisen kisan iltapäivää 
haittasi ajoittainen sade. Sade vai-
kutti enemmän katsojomäärään 
kuin kilpailijoiden suorituksiin.

Tolppakaato    
kaventaa piste-eroja
Karsittu, latvukseton tolppa on 
vähemmän herkkä tuulen vaiku-
tukselle kuin luonnonkuusi. Toki 
lipputankokin heiluu, jos tarpeek-
si tuulee. Lustossa tolpat seisovat 

rivissä aina vakiopaikallaan. Ym-
päristö ei pääse vaikuttamaan tuu-
livaihteluihin samalla tavoin kuin 
metsän ympäröimän kaatoaukean 
eri osissa.

Viime vuodesta opittiin kaksi 
asiaa. Tramboliiniksi osoittautut 
lastukko kaatuvien puitten osu-
ma-alueella oli korvattu ohuella 
hiekalla. Nyt tolppa jäi paikalleen 
iskeytymiskohtaan. Harmittava 
poikkeus oli Pasi Parviaisen puu. 
Luontainen kaatosuunta hiukan 
vinoon jääneelle tolpalle olisi ol-
lut nurmikko hiekkapatjan ulko-
puolella. Kun sinne ei puuta saa-
nut kaataa, pakkosuuntaus hiekal-
le sai rungon pyörähtämään kes-
kosistaan kuin napakelkan (ohi 76 
cm). Pasi oli liian kiltti, kun ei vaa-
tinut tolpan oikaisua ennen teh-
tävän aloitusta. Ongelma poistuu 
jatkossa, jos kenttää levennetään.

Kun osumatarkkuus merkki-

keppiin on parantunut, kepin ylä-
päät oli viistetty, jotta keppi kaa-
tuu sivulle puuta siirtämättä. Kaa-
topoikkeama mitataan mitataan 
kauemmas pystytetystä apupaa-
lusta.

Kaatosahaukselle asetettavat 
vaatimukset ovat pysyneet ennal-
laan. Suurimmat pistemenetykset 
syntyivät kantovirheistä. Jukka 
Perämäen 658 pistettä tarkoitta-
vat, että kanto oli virheetön ja puu 
osui kahden sentin päähän mer-
kin keskikohdasta. Kuusi parasta 
tekivät käytännössä huippukaa-
don. Yli 610 pistettä saavuttaneil-
la oli vielä kohtuullinen mahdol-
lisuus menestykseen kokonaiskil-
pailussa.

Kommelluksia    
teräketjun vaihdossa
Teräketjun vaihto muodostui koh-
talokkaaksi kahdelle kokeneelle 

Näitä urhoja ei pidättele tuuli eikä vesisade, kun he moottorisahan kahvoihin tarttuvat. SM-kisojen par-
haat vasemmalta oikealle: Esa Tumelius (2.), mestari Jarmo Laatikainen, Jukka Kylliäinen (3.) ja Aulis 
Janhunen (4.)

Moottorisahauksen SM-tulokset tehtävittäin
Nimi ja sijoitus Joukkue Kaato Teräketju Alta/

päältä
Tarkkuus-

katk Kars. Yht.

1. Jarmo Laatikainen Metsähallitus 650 114 194 238 430 1626

2 . Esa Tumelius Silvesta 655 110 192 242 420 1619

3. Jukka Kylliäinen Husqvarna 653 110 193 225 428 1609

4. Aulis Janhunen
StoraEnso-

Metsä
646 108 179 232 426 1591 

 5. Heikki Lehtonen Metsähallitus 645 95 203 220  402 1565

6. Vesa Kurki Tornator 645 54 178 236 444 1557

7.  Klaus Oinonen Metsähallitus 611 104 192  222 392 1521

8.  Pasi Parviainen
StoraEnso-

Metsä
584 112 175 238 398 1507

9. Pentti Paananen Husqvarna 617 94 170 226 386 1493

10. Antti Oksanen Metsäliitto 612 67 184 220 406 1489

11. Jussi Isotalo
E-Pirkanmaan 

Mhy
621 81 179 223 370 1474

12. Jukka Perämäki Husqvarna 658  0 140 232 438 1468

13. Mauri Marjomaa Metsähallitus 562 85 186 228 402 1463

14. Hannu Niveri Husqvarna 606 70 179 224 378 1457

15. Jari Temonen Metsähallitus 575 99 173 235 308 1390 

Vieraat:

Einar Must Viro 646 96 140 227 396 1505

Marko Pohlak  Viro 633 89 140  231 412 1499

 Anto Laas Viro 603 102 192 166 394 1457

Esa Tumeliuksen kaatopuu 
iskeytyy kohta merkkikepin vi-
noutetuun yläpäähän. Kun osu-
makohta on rungon keskiviivas-
ta mitaten vain 45 mm sivussa, 
tolppa ja merkkipaalu joutuvat 
keskenään törmäyskurssille. 
Keppi joutuu väistämään vah-
veempaansa. Vielä keskemmälle 
täräytti Jukka Perämäki (20 mm).

Karsintapuu on  telineessä sa-
malla korkeudella kilpailijoiden 
pituudesta riippumatta. Ratkai-
suerässä Esa Tumeliuksen meno 
pariansa lyhyempänä näytti jal-
kojen ja käsien liikkeissä paljon 
puuhakkaammalta kuin toisella 
linjalla samanaikaisesti kaahan-
neella, pitkäraajaisella Jarmo 
Laatikaisella. Silti oksat tippui-
vat alussa tasatahtiin. Lopussa 
Esan kiri tuotti yhden virheen ja 
Jarmo vei mestaruuden hitaam-
malla ajalla, mutta puhtaalla kar-
sinnalla.

ã

ã
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Nimi ja sijoitus Joukkue Kaato Teräk Alta/
päältä Tarkk. Kars. Yht.

 1. Esa Tumelius Suomi 640 118 192 245 410 1605
 2. Lasse Kjaer Tanska 657 108 182 239 404 1590 
 3. Jukka Kylliäinen Suomi 648 104 179 233 408 1572
 4. Ole Ludvik Gjoby Norja 654 58 174 226 430 1542
 5. Jarmo Laatikainen Suomi 591 120 203 230 390 1534 
 6. Bengt Rask Ruotsi 659 93 148 230 402 1532
 7. Patrik Sjöberg Ruotsi 634 98 174 215 408 1529
 8. Hans Oskar Gudim Norja 651 96 169 230 354 1520
 9. Ole Kjaer Tanska 586 114 172 247 394 1513
10. Styrbjörn Kindströmmer Ruotsi 651 41 148 222 414 1476
11. Richard Pettersen Norja 585 104 159 226 380 1454
12. Jacob Wibe Tanska 544 87 123 168 356 1278
Kilpailun ulkopuolella
Aulis Janhunen Suomi II 654 104 186 229 420 1593
Heikki Lehtonen Suomi II 637 95 177 238 422 1569
Ole Harald Kveseth Norja jr 614 128 169 243 412 1566
Vesa Kurki Suomi II 606 110 182 233 428 1559
Anto Laas Viro 652 96 144 232 428 1552
Einar Must Viro 617 90 164 230 396 1497
Marko Pohlak Viro 652 50 148 224 410 1484
PM-joukkuekilpailu
1. Suomi : Esa Tumelius, Jukka Kylliäinen, Jarmo Laatikainen 4711
2. Ruotsi: Bengt Rask, Patrik Sjöberg, Styrbjörn Kindströmmer 4537 
3. Norja: Ole Ludvig Gjoby, Hans Oskar Gudim, Richard Pettersen 4516 
4. Tanska: Lasse Kjaer, Ole Kjaer, Jacob Wibe 4381

Suomi II 4721
Viro  4533

Moottorisahauksen PM-kisat Lustossa

Suomelle tuplapotti
ilman valmennusleiriä

Perinteisesti moottorisahauksen 
PM-kisat ovat ajoittuneet loppu-
kesään tai alkusyksyyn. Näin sik-
si, että kukin on saanut käydä kan-
salliset mestaruuskisansa ensin ja 
treenauttaa edustusjoukkueensa 
intensiivileirillä.

Sisäisistä syistä myöhään al-
kuun päässyt järjestelytoimikun-

ta piti kilpailijoiden esitystä järke-
vänä. Peräkkäisillä kisoilla säästyi 
Suomen edustusjoukkueelta, tuo-
mareilta ja toimihenkilöiltä mat-
ka-aikaa ja matkustuskuluja. Kun 
kilpailupäivä oli lauantai, neuvot-
telut kilpailuvapaasta työsuhtei-
silla oletettiin helpottuvan. Pelko 
muitten maitten suhtautumises-
ta viikonloppureissuun osoittau-
tui aiheettomaksi. Kaikki saivat 
täyden joukkueen matkalle. Jälki-
kaikuja odotellaan, vaikka paikan 
päällä vierasjoukkueiden puheet 
olivat korrekteja.

En usko, että Suomen ja Vi-
ron kilpailijat saivat etua kahdes-
ta perättäisestä kilpailusta samal-
la areenalla. Se on todistettavissa 
myös vertaamalla kunkin kilpai-
lijan pisteitä tulosluetteloista. Jos 

joku vaikutti, niin korkeintaan 
PM-päivän parempi sää. Toinen 
ero oli PM-kisojen neitseelliset 
karsintapuut.

Suuria sensaatioita en tehtävit-
täin havainnut. Kunkin vastoin-
käymiset ja onnistumiset näkyvät 
tehtäväpisteistä tulosluettelossa.

 Poikkeuksellisesti kommentoin 
kisoja maittain tulevaisuutta sil-
mällä pitäen.

Virolta puuttui 
ykköstykki
Virossa harjoitellaan kovaa. Yh-
teistyö Suomen kanssa on lisään-
tynyt, kuten nämäkin kilpailut 
osoittivat. Vireessä pysyäkseen 
aktiivit tarvitsevat harjoittelun li-
säksi kovia kilpailuja. Yleisö naru-
aidan takana ja tiukat kamppailut 

loppumetreillä muuttavat monen 
kilpailijan mentaliteettia.

Joukkueesta puuttui työkiireit-
ten takia maan ykköstykki Anders 
Olesk. Toki muutkin ovat koke-
neita. Vaarallisin vastus kahden 
päivän kokemuksilla nyt nähdyis-
tä miehistä on Anto Laas.

Suomen kakkonen 
päihitti ykkösen
Joukkueena Suomen kakkosjouk-
kue sahasi paremman yhteispis-
temäärän kuin edustusjoukkue. 
Tuloksia ei pidä suoraan verra-
ta, sillä kakkosessa paineet koko 
joukkueen yhteistuloksesta ovat 
vähäisemmät. Yksilöillä on suu-
rempi vapaus vetää tehtävittäin 
riskirajoille. Nyt kakkosen miehet 
sahasivat melko tarkkaan edellisen 

päivän tasollaan. Ykkösjoukkuees-
sa henkilökohtaiset kokonaispis-
teet hiukan laskivat.

Positiivisena näen kärjen leve-
nemisen, vaikka nuoret puuttu-
vat. Muutama vuosi näyttää vielä 
valoisalta ennen romahdusta.

Tanskasta nousee 
kova sukupolvi
Henkilökohtaisen hopean saavut-
taneelle Lasse Kjär:lle tulos ei ollut 
mikään onnenkantamoinen. Nimi 
on syytä panna visusti mieleen. Hän 
on nuoresta iästään huolimatta sa-
hannut kovia tuloksia kerta toisen-
sa jälkeen. Mentaliteetti on rento ja 
liikkeet sulavat kuin ex-maailman-
mestari Pehr Kjärillä. Lasse onkin 
Pehrin  poika. Isä on kuulemma lo-
pettanut kilpailemisen.

Ole Kjär on henkilökohtaises-
ti taatusti kovempi luu kuin Lus-
ton tuloksista on luettavissa. Luu-
len, että nyt  vanha jermu joutui 
yliyrittämään joukkueen puolesta, 
kun nuorelta Jacob Wibeltä tehtä-
väsarja meni vielä kauttaaltaan ns. 
penkin alle. Jostakin on aloitetta-
va, ja ennustan, että kahden vuo-
den päästä kokonaispisteet ovat 
satoja pisteitä korkeammat. Lisä-
arvoa Tanska saa tällä kertaa jouk-
kueen sympaattisesta käytöksestä.

Tasavahva Norja 
nuorten käsissä
Norjassa moottorisahausta har-
rastavat myös nuoret ja jopa nai-
set. Sieltä on tullut ennenkin ko-
via nimiä maailman huipulle. PM-

joukkue oli tasavahva. Ole Ludvik 
Gjoby ahdisteli tiukasti meidän 
kokenutta sotaratsuamme, prons-
sille sahannutta Jukka Kylliäistä. 
Ilman terälaitemokaa osat olisivat 
saattaneet vaihtua. Nimi kannat-
taa tallentaa Suomessa kovien vas-
tustajien joukkoon.

Merkit viittaavat, että Håkan 
Buraas:in taannoinen huippu-
kaato merkkikepillä kaatopuu 
puhkaisten ei jää viimeiseksi maa-
ilman ihmeeksi.

Ruotsi antoi 
tasoitusta kaikille
Moni kilpailija huokasi helpo-
tuksesta, kun Ruotsin joukku-
eesta puuttui aina pelätty Lars 
Strandell. Ex-maailmanmestaril-
la oli kuulemma merkittävä työ-
keikka Atlantin takana.

Larsin pitkäaikainen aisapari 
kilpasahauksessa, Bengt Rask, oli 
vielä joukkueen paras. Vanha ru-
tiini on tallella. Hyvää nousua te-
kee Patrik Sjöberg. Nuori Styrb-
jörn Kindströmmer hätäili terä-
ketjun kanssa. Muissa tehtävissä 
taso oli jo hyvä.

Suomen paineet 
alkoivat jo kaadossa
Hallitsevalle suomenmestarille sat-
tui käsittämätön uinahdus jo en-
nen kilpailun alkua. Jarmo Laati-
kainen valmistautui esimerkillisel-
lä asenteella kilpailuun heti aamu-
herätyksestä lähtien. Aamupalal-
la hän mainitsi vielä hipaisevansa 
ketjua viilalla – varmuuden vuok-

si. Ensimmäiselle tehtävälle, puun-
kaatoon hän sitten tuli ilman kaar-
natukea sahassaan. Se oli yksin-
kertaisesti unohtunut omalle työ-
pöydälle, jollainen 
monella kilpailijal-
la on nykyisin mu-
kanaan sahahuol-
toa varten. Arvaan 
ajatukset, kun mo-
ka paljastui kaa-
tokolon avauksen 
jälkeen. Pitopuun 
viimeistely on lä-
hes toivoton ilman 
tukea. Virhepisteitä 
ropisikin armotta. 
Mitenkähän mon-
ta sataa kertaa Jar-
mokin on pitkän 
uransa aikana moi-
sen osan kilpa-Jon-
seredissaan irrotta-
nut ja kiinnittänyt? 
Tämäkin tsekkaus 
piti opetella kanta-
pään kautta. Ei ol-
lut Jarmon päivä, 
kun karsinnassakin 
tuli kaksi virhettä.

Esa Tumelius 
ja Jukka Kylliäi-
nen tekivät kovaa, 
määrätietoisen ris-
kitöntä työtä. Esan 
olemus kieli vii-
meiseen karsin-
tapariin Tanskan 
Lasse Kjärin vierel-
le astellessaan, että 
Hän oli päättänyt 

voittaa. Niin kävi ja valmentaja-
Titti nousi kisan päätteeksi kevy-
esti arvoiselleen paikalle – Isän ol-
kapäälle.

Suomi saavutti monen 
vuoden jälkeen sekä 
henkilökohtaisen- että 
joukkuemestaruuden 
moottorisahauksen 
PM-kisoissa Lustossa. 
Järjestelyt olivat edus-
tusjoukkueen kannal-
ta poikkeavat. Viral-
linen joukkue nimet-
tiin edellisen päivän 
SM-kilpailujen loput-
tua. Kolme parasta ja 
isäntämaan oikeudel-
la kakkosjoukkue jou-
tuivat astetta kovem-
paan koitokseen ilman 
kansainvälistä kilpailua 
edeltävää harjoituslei-
riä. Menettely oli ak-
tiivikilpailijoidemme 
itsensä toivoma. Val-
mistautumisaika jäi ta-
vallista lyhyemmäk-
si myös muissa Poh-
joismaissa, kun kutsut 
lähtivät aikaistettuun 
kisa-aikatauluun  näh-
den melko myöhään.

   Jorma Voutilainen

Ylivoimainen ehdokas Vuoden Valmentajaksi moottorisahapiireissä on 8-vuotias Titti Tumelius. Molem-
pina kisapäivinä hän osallistui tauoilla isä-Esan kilpasahan huoltoihin. Myös henkinen valmennus onnistui 
täydellisesti. Valmentajan veikeä olemus ja puhe pitivät Isän ajatukset poissa kilpailujännityksestä. Kellot-
taminen harjoituksissa kuuluu jo rutiineihin. Tulosnäyttöä tuli Lustossa: Esa Tumelius voitti hopeaa SM:ssä 
ja kultaa PM:ssä. Isä on  kuulemma mieluinen valmennettava.

PM-kisojen kirkkaimmat tähdet olivat vasemmalta al-
kaen: Lasse Pehrin-poika Kjär (2.)Tanskasta, Suomen Esa 
Tumelius (1.) ja Jukka Kylliäinen (3.). Kaikki joukkueet ko-
tiutettiin Lusto-paidoissa, joita jakavat kuvassa Ari Rau-
tio ja Oy Husqvarna Ab:n Jukka Peltonen. Peltonen edus-
taa järjestelytoimikunnassa sahojen maahantuojia. Mo-
lempien kisojen pääpalkinnon, moottorisahan, lahjoitti 
Husqvarna.

Metsänkorjuu Pulkkinen Oy on monella plus-
merkillä merkattu yhteistyökumppani mottori-
sahauksen järjestelytoimikunnalle. Tmj. Seppo 
Pulkkinen toimi tähystäjänä, kun yrityksen mo-
tokuski Timo Karjalainen nosteli kaatotolpat ru-
tiinilla reikiinsä. Vankan hakkuupään syöttörullil-
la puuta on helppo ajaa ylös tai alas tasapaino-
tustarpeen mukaan. Vierailevat joukkueet ihas-
telivat menetelmän käyttökelpoisuutta. En ih-
mettele, jos näin aletaan tehdä muuallakin.
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