
PITOTESTAUS/LAHTI2017

ENNAKKOTESTAUS:      

– Jari suoritti omaa testausta aina kotona käydessä j a latujen 
ollessa kunnossa. Kisaladut vasta tammikuussa vko 2  
eteenpäin.

– Suuremmat ja kattavammat pitotestit Pyeongchangin ja  
Otepään välissä. Testaajina Jari  Nieminen ja Heikk i Köykkä.  

– 2 päivässä 38 eri pitotälliä, jotka tehtiin joka ke rta alusta 
alkaen (pohjav. + korotusvoide + testattava voide).

– Jokaisella testauskerralla 2-5 km hiihtoa ja parhai mmilla 
tälleillä 5-6 km hiihtoa.                       
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PITOTESTAAJAT:

Jari Nieminen, Are Mets, Mika Venäläinen, Ilkka Rii kola,

Marko Anttola, Timo-Jaakko Salokangas ja Kati Venäl äinen

KAKSI TOIMINTAPISTETTÄ:

- Huoltorekka jossa Jari, Are, Mika ja Heikki

- Villa Rauhala (Teivaanmäen nousun vieressä jonka pi hassa

voitelukontti > matkaa ladulle 20m) Ilkka, Marko ja  

Timo-Jaakko

TELTTA:

Karpalon nousun päällä teltta, jossa aggregaatti ja  kaksi 

voitelupöytää > urheilijoiden suksien viimeistelyt teltalla
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KISOJEN AIKAINEN TESTAUS:

- Kisojen aikana 96 eri pitotälliä testattu

- Huoltorekan ja Villa Rauhalan pitoporukat teki oma t 

tällit jota testasivat > testattavat ”tällit”

välitettiin toimintapisteisiin Whatssapilla

- Oma toimipiste testasi ns. parhaamman oman tällin,

josta sitten parhaimmat siirrettiin samaan

testisuksipariin > osa pitoryhmän jäsenistä teki uu sia

”tällejä” parantaakseen jo olevia > pito todettiin hy väksi

ja liukkaaksi > testattiin pinnoitteiden toimivuus
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KISAPÄIVÄN AIKATAULU:

- Molempien toimipisteiden pitoporukat aloittivat pi tojen suunnittelut n. 
2,5h ennen kisan alkua 

- Pitotestihiihtäminen alkoi n. 2h ennen tai heti ku n ladut aukaistiin > 
jos hyvä testipaikka osoitettu niin siinä esikarsin ta ennen kun pääsi 
kisaladuille > molempien paikkojen testaajat testas ivat sitten 
yhdessä kun kisaladulle pääsi hiihtämään

- Pitotälli valmis n. 1,5h ennen starttia

- Noin 30 min jäi voitelijalle aikaa voidella urheil ijan suksiin pitotälli

- Urheilijoiden suksitestaus 1h ennen starttia

- Pitoryhmä jatkoi pitojen testausta aina niin kauan  kunnes ladut 
suljettiin > pitoja hiihti koko ajan 2-3 henkilöä

- Hieroja Jukka Salo tuli myös pitotestihiihtäjäksi loppuvaiheessa ennen 
kisaa sekä auttoi urheilijoita suksitestissä yhdess ä Kati Venäläisen 
kanssa
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- Jarilla päävastuu ja teki lopullisen päätöksen, mi llä lähdetään 
kisaan > valittiin pitävä ja liukkain ”tälli” ja tois ena tällinä hieman 
ylipitävä > kelin muuttumiseen oli oltava valmiudet

- Jarin lisäksi huoltorekan pitovastaava Are lähti p itotestauksesta 
pois siten, että ennätti voitelemaan oman urheilija n sukset ennen 
urheilijan tuloa > rekalla olevat toiset huoltomieh et auttoivat 
suksien laitossa

- Jos pitoryhmään kuuluvalla huoltomiehellä oli oma urheilija 
”tulilla”, niin hän tuli aikaisemmin rekalle laittama an suksia ja 
korvaava vapaana oleva pitohiihtäjä rekalta (Köykkä , Niskanen) + 
muut huoltomiehet auttoivat siltä osin mitä pystyiv ät voiteluissa 
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MITEN ONNISTUTTIIN?

PLUSSAT:

- Monta eri pitotälliä kerittiin kokeilemaan

- Paljon pitokokemusta ryhmässä

- Pitotestihiihtämisen kokemus merkittävä

- Monta eri hiihtäjää > monessa eri kohdissa latua p ystyi 
kokeilemaan

- Pääasiassa pidot toimivat loistavasti koko kisojen  ajan

- Kisalatujen tuntemus > olosuhteiden vaikutus
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MIINUKSET:

- Suksen korkeuden valinta > urheilijakohtainen

- Alussa tiedon kulku 

- Pitkä matka testiladuille huoltoalueelta


