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Heinäkuun ensimmäisenä lauan-
taina Alahärmässä järjestetyt SM-
kisat olivat sopiva kenraalihar-
joitus syyskuun alussa pidettäviä 
EM-kisoja ajatellen. Kisoja oli seu-
raamassa Euroopan kattojärjestön 
nokkamies sekä ratavastaava. 

Molemmat tarkkailijat olivat 
tyytyväisiä näkemäänsä. Erityi-
sen ilahtuneita he olivat varikko-
alueen loistavasta vedenläpäisyky-
vystä. Perjantaina tulleesta 40 mil-

lin sadekuurosta ei ollut kunnol-
la muistoakaan jäljellä lauantain 
kisoissa, kertoo Härmä Pullingia 
pitkään vetänyt Heikki Lehtinen. 
Hän arvioi ETPC:n tekemän kat-
selmuksen kouluarvosanaksi yh-
deksän plussan.  

Katselmus oli jo toinen, jon-
ka Euroopan kattojärjestö tekee. 
Viime kesän arvioinnissa keski-
tyttiin enemmän rataan ja varik-
koon. Nyt tehdyssä tarkastuksessa 

käytiin radan ja varikon lisäksi lä-
pi niin leirinnät, liikenteenohjaus 
kuin iltajuhlan järjestelytkin.

Heikki Lehtinen kertoo EM-ki-
sojen järjestelyn sujuvan mallik-
kaasti kuuluisalla pohjalaisella tal-
koohengellä. Härmä Pullingin jo-
kainen noin 150 jäsenestä on mu-
kana kisajärjestelyissä. Askareet 
etenevät ripeästi, kaikki tuntevat 
toisensa ja tietävät kunkin erityis-
osaamiset. 

Järjestelyissä on mukana myös 
paikkakunnan urheiluseurat ja 
Härmä MC -moottoripyöräkeho.

”Moottoripyöräilijöistä löytyy 
useampia sen oloisia ja näköisiä 
tyyppejä, joiden antamia ohjei-
ta ihmiset luonnostaan tottele-
vat mukisematta”, sanoo Lehtinen 
tyytyväisenä.

Mittava budjetti
”Meidän piti lähettää Euroopan 

Tractor Pullingin EM-kisojen järjestelyvastuu on uskottu jo toisen kerran Härmä Pullingille. Vuoden 
2003 nappiin menneet kisat vakuuttivat Euroopan kattojärjestön ETPC:n härmäläisten osaamisesta.

   Visa Vilkuna

Härmä Pulling valmiina 
haasteeseen

Tractor Pullingin EM-kisat syyskuussa Alahärmässä

kattojärjestölle 76 000 euroa riihi-
kuivaa rahaa, ennen kuin saamme 
kisat järjestettäväksemme. Tällä 
takuusummalla katetaan matka-
korvaukset ja palkintorahat. En-
simmäinen maksuerä oli jo ke-
vättalvella ja viimeinen satsi pitää 
olla maksettuna elokuun alussa”, 
kertoo Heikki Lehtinen järjestä-
vän kerhon vakavaraisuutta mit-
taavasta takuumaksusta.

Hyvät yhteistyökumppanit 
ovatkin ensiarvoisen tärkeitä, jot-
ta näin mittavia kisoja on mah-
dollista järjestää. Kisojen koko-
naisbudjetti nousee yli 300 000 
euroon, joten mistään nappikau-
pasta ei ole kyse. Heikki Lehtisen 
arvion mukaan laivayhtiöt tuo-
vat vähintään 60 kisoihin liitty-
vää rekka-autoa Rostockista Suo-
meen.

Mainosmyynti, ravintolapuo-
li ja monet muut pienemmät an-
saintakonstit on pääsylippujen 
myynnin lisäksi otettava huomi-
oon, jotta kisojen jälkeen jää jo-
tain kirstun pohjalle. Järjestävän 
kerhon tukena on Suomen kat-
tojärjestö FTPA niin voiton kuin 
tappionkin hetkinä. 

Esimerkiksi molemmat vetola-
vetit ja varalavetit on rahdattava 
Suomeen Keski-Euroopasta. Suo-
messa olisi ehkä yksi eurooppa-
laiset määräykset täyttävä lavet-
ti, mutta hyväksynnän saamisen 
edellytyksenä on, että sitä käytet-
täisiin myös eurooppalaisissa ki-
soissa. Siihen eivät suomalaisten 
rahkeet riitä.

”Edellisissä EM-kisoissa jäim-
me hieman alle 20 000 katsojaan, 
joten nyt olisi aika puhkaista pa-
rin kympin maaginen raja”, Leh-
tinen toivoo.

Hellettä kuin Härmän kisoissa
Härmän vetoradalla on kisattu 
reilut 20 kertaa Suomen mesta-
ruuksista, ja aina mitä mahtavim-
massa hellesäässä. Mutta nytkin 
jo 15 kilometrin päässä vetoaree-
nasta taivas antoi sellaisen latin-
gin vettä, että radan päällä se olisi 
tiennyt pitkää viivästystä kisaan. 
Paikalla oli noin 5000 tyytyväistä 
katsojaa seuraamassa 54 kisaajan 
edesottamuksia vetolavetin edes-
sä.

Härmän rata ei ollut kovin ras-
kas, sillä Full Pulleja nähtiin erit-

täin runsaasti. Lyhin siivu puoles-
taan loppui jo 56 sentin kohdal-
la. Kisajärjestelyt sujuivat mallik-
kaasti, joten 3.–4.9. on odotetta-
vissa jouheasti järjestetyt kolman-
net Tractor Pullingin EM-kisat 
Suomessa. 

Tulevissa kisoissa vahvin suo-
malaisedustus on totutusti pro 
stockissa kisaavalla Valtran tiimil-
lä. Modified-luokassa Suomi ei yl-

lä aivan eurooppalaiselle huippu-
tasolle, mutta minipullereissa vä-
limatka on jo hitusen pienempi. 

Suomessa suosittua super far-
mia EM-kisoissa ei nähdä, sillä 
luokka ei ole saanut vielä yhteistä 
eurooppalaista säännöstöä. 

Kannattaa poiketa Härmä Pul-
lingin sivuille www.harmapulling.
fi tutkimaan EM-kisan monipuo-
lista ohjelmaa. 

ã Vieraanvaraisuutta härmäläiseen malliin. Heikki Lehtinen toimit-
taa aamupalan paikkakunnalla yöpyneille Askolan Pulling ry:n jäse-
nille. Janne Falck (toinen vas.), Jarmo Leikkola, Tina Ekholm ja Si-
mo Andergård ovat hämmästyneen iloisia huomaavaisuudesta.

Pro stockissa nähtiin uusi kus-
ki, kun kalajokinen Ville-Matti 
Vuollet piiskasi Caesaria isän-
nän ottein.

ã

Minipullerit jäävät herkästi mahastaan kiinni, jos rata on pehmeä.

Modified-luokkaa hallinneelle Tero Äyräväiselle soisi menestys-
tä myös EM-tasolla.

ã

Alahärmän osakilpailuvoittajat

Luokka Kuljettaja Vetoajoneuvo

Farmi 2500 kg Leikkola Jarmo Ford 5095
Super Farmi 3000 kg Naaranoja Jukka Herkules

Modified 2500 kg Äyräväinen Tero Helmi-Orvokki

Farmi 3500 kg Laine Timo MF 699

Pro Stock 3500 kg Herlevi Matti Caesar

Modified Mini 950 kg Kotilainen Tommi Stormy Lightning

Modified 3500 kg Äyräväinen Tero Helmi-Orvokki

Farmi 6000 kg Korpela Lasse Fiat Super 1300

Modified 4500 kg Äyräväinen Tero Tatjaana

Super Farmi 4500 kg Pitkämäki Ville Hot Hunter 

Farmi 8000 kg Peräaho Leo John Deere 7710


