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ã Vesa Kurki oli jälleen tasaisen varma katkontatehtävissä. Alta-
päältä-sahauksessa tuloksena oli kolmas sija. Kuvan tarkkuuskatkai-
sussa Kurki oli viides.

ã Ketju vaihtuu ja laippa kääntyy Viron Sulev Toomingilta. Ajalla 
13,18 sekuntia oli tuloksena kolmas sija, heti Jukka Perämäen ja 
 Jarmo Laatikaisen jälkeen.

Moottorisahauksen SM-kilpailut, Punkaharju

Tiukka kisa viimeisiin 
oksiin saakka
Moottorisahauksessa viimeisetkin 
oksat ovat tärkeitä. Tämä tuli todis-
tettua Luston kentällä. Vuoden 2012 
tiukka SM-kilpailu huipentui ansait-
semallaan tavalla, muutaman kesäi-
sen sadepisaran putoillessa loppu-
hetkillä kilpailijoiden niskaan.

   Tommi Hakala

Moottorisahauksen SM-kilpai-
lut käytiin 9.6. Metsämuseo Lus-
ton kentällä 24 kilpailijan voimin. 
Koulutuskuntayhtymä Sedun 
edustus toi myös nuorempia la-
jin harrastajia mukaan. Lisäksi 
Virosta saapui kolme kilpailijaa 
mittaamaan paikallisten kilpa-
kumppaneiden tason. 

Mitalien lisäksi jaossa oli MM-
kisapaikka kolmelle parhaalle se-
kä tulosten perusteella mahdolli-
selle juniorikilpailijalle.

Laipankäännöllä alkuun
Kilpailut alkoivat kauniina alku-
kesän lauantaiaamuna työkalujen 
kilinällä. Teräketjun vaihto aloit-
ti perinteiseen tapaan kilpailun, 
notkistaen aamukankeat sormet 
kilpailuvireeseen. 

Hallitseva mestari Jukka Perä-
mäki teki rutiinilla todella hyvän 
suorituksen: 10,78 sekuntia ja 
130 pistettä. Parisen sekuntia Ju-
kasta jäi Jarmo Laatikainen, pis-
teissä eroa oli vain 8 kappaletta. 

Viron Sulev Tooming ja Anto 
Laas sijoittuivat seuraaviksi, en-
nen Vesa Kurkea. Paras sedulai-
nen oli kahdeksanneksi sijoittu-
nut Markus Grönroos.

Altapäältä virolaisten heiniä
Viron kova taso tuli todistetuksi 
altapäältä-sahauksessa, jossa Laas 
ja Andres Olesk valtasivat kärkisi-
jat (204 ja 201 p). MM-tasollakin 

hyvin pärjännyt Kurki otti kol-
mannen sijan tasapisteillä Oleskin 
kanssa. Tässä lajissa kokemus on 
valttia, sillä kaikki kärkipään sa-
haajat olivat vanhoja kettuja.

Tarkkuuskatkonnassa isännät 
olivat vähemmän vieraskoreita 
ja virolaiset jätettiin kympin sa-
kin ulkopuolelle. Perämäki suo-
riutui tehtävästä mainiosti ja ot-
ti lajivoiton (238 p). Vain pisteen 

päähän jäivät Jari Temonen ja  
Joni Toivio. 

Grönroos jatkoi parhaana 
sedulaisena, sijoituksena jälleen 
kahdeksas. 

Kepit silppuuntuivat kaadossa 
Näyttävästä tarkkuuskaadosta tu-
li todella kovatasoinen kamppai-
lu. Seitsemän kilpailijan tuloksena 
oli alle 10 sentin poikkeama. Viron 

Laas otti lajivoiton (657 p), Temo-
nen oli hyvänä kakkosena vain pis-
teen perässä ja Klaus Oinonen Te-
mosesta niin ikään pisteen päässä. 

Markus Grönroos teki hienon 
ja tarkan suorituksen, sijoitus pe-
räti neljäs. Kokonaiskilpailussa ko-
vassa vauhdissa ollut Perämäki an-
toi hieman tasoitusta muille, ollen 
vasta kymmenes. Vesa Kurki kiris-
ti tilannetta olemalla kuudes, mikä

Punkaharju

Viimeisen lajin viimeinen pari ratkaisi 
mitalit. Vesa Kurjen saha on jo ohitta-
nut maaliviivan (vas.), kun Jukka Pe-
rämäen viimeinen oksa on vasta pu-
toamassa. Silti Perämäen aika riitti 
kuudenteen Suomen mestaruuteen.
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ã Mitalistien on helppo hymyillä. Laatikaiselle (vas.) pronssia, Perä-
mäelle kultaa ja Kurjelle hopeaa. Kesän harjoitusleirien jälkeen edes-
sä on kilpamatka Valko-Venäjälle MM-kilpailuihin.

ã Viron joukkue oli kaatotehtävässä hirmuvireessä, kepit silppuun-
tuivat kaikilta kilpailijoilta. Andres Olesk tarkistelee katkenneen ke-
pin kärkeä kilpailun järjestelyistä vastanneen Pertti Anttosen kanssa. 
Moninkertainen mestari Hannu Kilkki seuraa kisojen teknisen johtajan 
ominaisuudessa taustalta.

Pisteet
Sijoitus Nimi Joukkue Kokonaispisteet

1 Perämäki Jukka Husqvarna 1642

2 Kurki Vesa Jonsered 1639

3 Laatikainen Jarmo Metsähallitus 1615

4 Rikkola Jaakko Stora Enso Metsä 1608

5 Laas Anto Viro 1601

6 Temonen Jari Metsähallitus 1596

7 Oinonen Klaus Metsähallitus 1580

8 Lehtonen Heikki Metsähallitus 1578

9 Kylliäinen Jukka Husqvarna 1577

10 Tumelius Esa Silvesta 1577

Viron Rakveressä 30.6. pidetyt Viron mestaruuskilpailut olivat hyvää 
harjoitusta tuleviin MM-kisoihin, jotka järjestettiin Valko-Venäjällä 23.–
27.8.2012. Suomalaiset ottivat tilaisuudesta kaiken hyödyn irti, eten-
kin Jukka Perämäki, jonka tasainen suoritus toi kilpailun voiton 1640 
pisteellä. 

Vesa Kurki (1494 p) ja Jarmo Laatikainen (1491 p) olivat sijoilla 16 
ja 17, molemmilla virheet kaatotehtävässä pudottivat sijoitusta. Kaa-
to tuleekin olemaan MM-kisoissa haasteellinen, sillä Valko-Venäjäl-
lä laji suoritetaan aidoilla puilla, kaiken lisäksi normaalista poiketen 
männyillä.

Muiden maiden kisailijoille kovan harjoitusvastuksen antoivat kova-
tasoiset paikalliset kilpailijat, kuten hallitseva maailmanmestari Andres 
Olesk. Huolimatta jaetusta karsinnan ykkössijasta Olesk jäi kuitenkin 
kilpailussa kahdeksanneksi. Paras virolainen oli kilpailun neljänneksi 
sijoittunut Sulev Tooming. 

Sijat kaksi ja kolme menivät Val-
ko-Venäjän kilpailijoille, jotka antoivat   
myrskyvaroituksen tuleviin MM-kotiki-
soihin. 

Suomalaiset vauhdissa Virossa

Lue juttu  MM-kisoista  sivulta 72!

nosti panokset viimeiseen lajiin 
huippuunsa.

Mitalit ratkesivat karsinnassa 
Ennen viimeistä lajia Jukka Perä-
mäki johti kilpailua 1202 pisteellä, 
Vesa Kurki oli toisena 1999 pisteel-
lä ja Jarmo Laatikainen kolmante-
na 1171 pisteellä. Sijoitusten mu-
kaan käänteisessä järjestyksessä 
suoritetussa karsinnassa viimeisen 
parin muodostivat Laatikainen ja 
neljäntenä ollut Jukka Kylliäinen 
(1157 p). 

Laatikainen teki lajin toiseksi 
nopeimman virheettömän suori-
tuksen ja nappasi pronssimitalin. 
Lajivoiton otti Jaakko Rikkola, il-
man virheitä ajalla 18,75 s.

Viimeisessä parissa vastakkain 
olivat Kurki ja Perämäki. Ammat-
timaisin ottein molemmat teki-
vät nopean ja virheettömän 
suorituksen, aikaeroa oli 
vain 0,2 sekuntia. 
Pistetilanne säilyi 
samana ja Juk-
ka Perämäki 
otti jo kuu-
dennen Suo-
men mesta-
ruuden.

Hyvin kilpailussa menestyneet 
virolaiset olivat ongelmissa kar-
sinnassa, ja virhepisteet pudotti-
vat heidät kärkikymmenikön ul-
kopuolelle.

Kolmen miehen voimin  
MM-kisoihin
Kilpailun jälkeen kilpamoottorisa-
haustoimintaa Suomessa pyörittä-
vän Sumoki ry:n hallitus kokoon-
tui päättämään MM-joukkueesta. 
Kisoihin lähetettiin kolmihenki-
nen joukkue, eli tänä vuonna ei ju-
niorikilpailijoita ollut mukana. 

Junioreita kaiva-
taan kuitenkin lisää 
lajin pariin. Metsä-
alan oppilaitoksil-
la olisi hyvät mah-
dollisuudet tutustut-
taa opiskelijoita la-

jiin. Kilpailut ovat 
Keski-Euroo-

passa näyttä-
viä tapahtu-

mia. 


