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Voitokkaita venymisiä
Moottorisahauksen SM-kilpailut

ã Uusi pytty kiertoon – kun Jukka Perämäki nappasi edellisen kier-
topalkinnon lopullisesti omakseen vuonna 2012, sai hän ensimmäise-
nä nimensä uuteen pystiin. Vasemmalla rennosti poseeraava Arto 
Karvonen toi uutta nuorta potkua palkintopallille. Esa Tumeliuksella ja 
vihreäpaitaisella Suomen joukkueenjohtaja Ari Rautiolla lienee jo Bel-
gian EM-edustusmatka ajatuksissa.

ã Viron Sulev Tooming ei tur-
haan altapäältä-sahauksessa 
kainostellut. Lajin kolmossijan 
vauhdissa ei purukaan ehtinyt 
kunnolla poistua sahausraosta.

ã

Finaalilajin viimeisessä paris-
sa etualan Esa Tumelius otti hy-
vän lähdön, mutta Jukka Perä-
mäki puristi huimalla loppukirillä 
ja alle 17 sekunnin ajalla jälleen 
kerran suomenmestariksi.

Metsämuseo Lustossa Punkahar-
julla järjestetyssä kilpailussa oli 
perinteisen kotimaisen kärjen li-
säksi mukana myös Viron joukkue  
 juniorikilpailijalla vahvistettuna. 
Kaikkiaan kilpailijoita oli ilmoit-
tautunut 21.

Kilpailu aloitettiin sujuvuuden 
vuoksi samanaikaisesti kahden 
tehtävän suorituksella. Numero-
järjestyksessä ensimmäiset suun-
tasivat kaatotehtävään, muut terä-
ketjun vaihtoon.

Kaadossa kepit kovilla
Kaadossa Dolmar-leiriin siirty-
nyt Joni Toivio otti hyvän lähdön 
kisaan, merkkipaalu koki katke-
ten kohtalonsa, lajisijoitus kuudes. 
Toinen onnistuja oli Vesa Kurki, 
joka otti lajin SM-kilpailijoiden 
kakkossijan, pisteillä 648. Hänen 

edelleen vänkäröivät Viron Hei-
ki (650 p.) ja Anto Laas (649 p.). 
Hallitseva mestari, Jukka Perämä-
ki, rysäytti lähes nappisuorituksen 
ja lunasti pisteillä 655 lajivoiton.

Perämäki oli hetkeä aiemmin 
hoitanut plakkariin myös teräket-
jun käännön lajivoiton (124 p.), 
vaikka taaempi mutteri ei läh-
tenytkään heti kierteille. Tiukan 
vastuksen antoivat Pentti Paana-
nen (122 p.) ja Jarmo Laatikainen 
(120 p.). Hieman heistä jäivät 116 
pisteellä Kurki ja Esa Tumelius.

Virheet tasoittavat koitosta
Joskus kovankin kilpailijan tark-
kaavaisuus herpaantuu. Sen sai Pe-
rämäki kokea altapäältä-sahauk-
sessa: pisteillä 173 sijoitus oli vasta 
11. Näin ollen kilpailu tasoittui. Tu-
melius ilmoittautui mukaan kärki-

kamppailuun, kun lajin ykkössija ir-
tosi pisteillä 198. Kakkoseksi sijoit-
tautui Heikki Lehtonen (190 p.).

Tarkkuuskatkaisussa eivät Perä-
mäki ja Tumelius saaneet juurikaan 
eroa aikaiseksi, sijat 2. ja 3. lähes ta-
sapisteillä 241 ja 240. Kaksikon nel-
jän lajin jälkeiset pisteet muodos-
tuivat arvoihin 1 193 ja 1 178. Tämä 
tarkoitti kohtaamista viimeisenä 
parina karsinnassa, eikä kummal-
lekaan jäänyt mahdollisuutta vir-
heisiin. Lajivoiton vei Laatikainen, 
vain pisteen erolla Perämäkeen.

Karsinnassa yllätyksiä
Viimeisenä lajina oli perinteisesti 
parikilpailuna suoritettu karsinta, 
käännetyssä paremmuusjärjestyk-
sessä. Yleensä toiseksi viimeinen 
pari on ratkaissut pronssimitalin, 
mutta tänä vuonna näin ei käynyt. 

Moottorisahauksen 
 SM-kilpailut 2013

Pisteet

1. Jukka Perämäki 1 647

2. Esa Tumelius 1 612

3. Arto Karvonen 1 586

4. Anto Laas (Viro) 1 585

5. Klaus Oinonen 1 573

6. Vesa Kurki 1 567

7. Jukka Kylliäinen 1 566

8. Pentti Paananen 1 560

9. Jaakko Rikkola 1 545

10. Jari Temonen 1 537

Täydelliset tulokset:  
www.sumoki.fi/tapahtumat

Juniorina Suomea MM-kilpai-
luissa edustanut Joni Toivio 
aloitti kilpailusuoritukset ko-
mealla kaadolla, merkkikeppi 
sai kyytiä.

ã Vaikka Vesa Kurjen kaatama runko silppusi merkkikepin ja toi lajin 
nelossijan, katkaisi karsinnan epäonni kuitenkin pitkän mitaliputken.

Punkaharju

Punkaharju

Vastakkain olivat Kurki (1 177 p.) 
ja Paananen (1 174 p.), jotka olivat 
tiukasti kakkossijaa hallinnoineen 
Tumeliuksen kannassa. 

Paanaselle tuli musta hetki, kun 
hän myöhästyi lähdöstä kolmisen 
sekuntia. Havaittuaan Paanasen 
tilanteen myös Kurjen keskittymi-
nen häiriintyi. Lisänä rokassa oli-
vat molemmille tulleet 40 virhe-
pistettä. Tämän epsodin seurauk-
sena tuli takaa puskista Arto Kar-
vonen, joka kruunasi karsinnan 
viidennellä sijalla itselleen prons-
simitalin.

Viimeisen parin aloittaessa kar-
sinnan, olivat kilpailijat tarkkoina. 
Jo aamulla karsintapuiden oksien 
kosteutta kädellä mittaillut Perä-
mäki tutki tarkasti oman runkon-
sa – yhden oksan vierestä löytynyt 
epätasaisuus naputettiin vasaralla 

tasaiseksi, ja kilpailun loppuhui-
pennus saattoi alkaa.

Tumelius otti hyvän lähdön, ja 
vielä puolessa välissä runkoa olivat 
kilpailijat tasoissa. Loppuosalla Pe-
rämäki pääsi kuitenkin hirmuiseen 
rytmiin. Kun hänen sahansa ylitti 
maaliviivan, oli Tumeliuksella vielä 
viisi oksaa jäljellä. Perämäen virhee-
tön, alle 17 sekunnin aika oli täydel-
linen suomenmestarin suoritus!

Kärkikolmikko lunasti itselleen 
paikat Belgiassa järjestettäviin 
epävirallisiin EM-kilpailuihin. Si-
joille 4,5 ja 6 sijoittuneet Klaus 
Oinonen, Vesa Kurki ja Jukka Kyl-
liäinen lähtevät edustamaan Suo-
mea Viron mestaruuskilpailuihin. 
Ensi vuoden kilpailuissa on kär-
kikolmikolle panoksena paikat 
Sveitsin MM-kilpailuihin. Jos ju-
niorikilpailijoista (alle 24 v.) löy-
tyy riittävän kovatasoinen osallis-
tuja, on hänelläkin mahdollisuus 
päästä edustusmatkalle. Kaikki la-
jista kiinnostuneet siis reippaasti 
mukaan toimintaan. n

Lisätietoja lajista: www.sumoki.fi

Tämän vuoden kilpai
lut saivat yläkerran 
isännältä siunauksen, 
kun edellispäivän ran
kat sateet väistyi
vät. Kilpaili
jat pääsivät 
tekemään tiu
kan kisan, jos
sa kärki meni 
uusiksi. Tuttu 
kunkku py
syi silti valtais
tuimellaan. 

n   Tommi Hakala


